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CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI
al. Solidarności 1-3, tel. kasa biletowa: 56 642-43-79
www.jordanki.torun.pl

Grzegorz Turnau - Bedford Tour, 6.04. (sobota), godz. 18.00
Koncert promujący najnowszy album artysty „Bedford School” - podróż do 
czasów, gdy w angielskiej szkole uczył się grać w rugby, a w wolnych chwi-
lach odtwarzał ze słuchu ulubione piosenki Lennona i McCartney’a. Jest to 
pierwszy w muzycznej drodze Grzegorza projekt anglojęzyczny z udziałem 
muzyków zespołu Shannon i jego charyzmatycznej wokalistyki Marii Ru-
mińskiej. W programie utwory z repertuaru m.in. Billy Joela, Stinga, Queen 
i The Beatles. Nie zabraknie też znanych piosenek z dotychczasowych płyt. 
Bilety: 129, 109, 89, 69 zł do nabycia: biletyna.pl, bilety24.pl, ebilet.pl, empikbilety.pl i kupbile-
cik.pl oraz w punktach sprzedaży stacjonarnej: kasa CKK Jordanki, Ośrodek Informacji Turystycznej, 
Księgarnia PWN, Biuro Turystyczne Copernicana, Keep Travel, Salony EMPIK. Kontakt: Impresariat 
Artystyczny „Impart”, tel. 602-804-329

Mały Książę, 9.04. (wtorek), godz. 18.30 Organizator: Galitsyna Art Group Sp. z o.o. 

Jezioro Łabędzie, 11.04. (czwartek), godz. 18.30 Organizator: Agencja Brussa 

Przygoda z ogrodnikiem, 14.04. (niedziela), godz. 18.00
Miejsce: Impresariat Artystyczny Adria

Świnka Peppa - Wielka Niespodzianka
27-28.04. (sobota-niedziela), godz. 10.00 i 13.00 Organizator: MGR Productions 

Quyavy, 28.04. (niedziela), godz. 19.00 Organizator: ARS Restauro 

 
(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, Impresaryjnego Teatru Muzycznego 
w dziale Teatry, inne w dziale Inni organizatorzy)

CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA
Rynek Staromiejski 6, tel. 56 655-49-39
www.artus.torun.pl

Toruńskie Vademecum Kulturalne, 2.04. (wtorek), godz. 18.30
Cykliczne spotkanie krytyków kulturalnych, podczas którego prezentować 
będziemy warte polecenia wydarzenia, premiery i inicjatywy kulturalne do-
stępne w Toruniu. Tym razem porozmawiamy o dwóch spektaklach Teatru 
im. Wilama Horzycy („Aktorzy prowincjonalni” i „Wróg się rodzi”) oraz o bu-
dzącej emocje wystawie „Do czysta” Mariny Abramovic w CSW. Wstęp wolny

Grupa Teraz – spektakl improwizowany, 3.04. (środa), godz. 19.00
Spektakl jak zwykle jest wielką niewiadomą. Być może pokonają na rękę 
Chucka Norrisa, zdobędą boso biegun południowy, doliczą do nieskończo-
ności, pojadą do Ciechocinka i spotkają się z piżmowcem arktycznym, aby 
zadać mu pytanie czy lubi nosić wąs. Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

17. Toruńska Giełda Winylowa, 6.04. (sobota), godz. 13.00-18.00
Okazja, aby zaopatrzyć się w nowe płyty albo sprzedać te, które zalegają 
nam w szafach. Wstęp wolny

Niedziela w Paryżu – piosenki Edith Piaf, 7.04. (niedziela), godz. 18.00
Podróż uliczkami Paryża przy przepięknych utworach Edith Piaf – to właśnie 
zaprezentuje nam duet Lucy & Tom. Koncert przeplatają opowieści o Edith, 

CENTRA KULTURY

jej miłościach, przyjaźniach i Paryżu. Piosenki wykonane w nowych 
aranżacjach na głos i gitarę elektryczną. Para artystów to wykształ-
cona mezzosopranistka, zjawiskowo śpiewająca muzykę rozrywkową 
oraz wrażliwy i ambitny gitarzysta blues-rockowy. 
Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny 

Zwiedzanie Dworu Artusa, 9.04. (wtorek), godz. 16.30
Zwiedzający pod okiem przewodnika mogą poznać liczne zakamarki budynku, wysłuchać 
prelekcji na temat jego historii, a także ciekawostek, których próżno szukać w przewodniku 
turystycznym. Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

Świat i okolice. Pianomatyk Bike Tour, czyli recital podróżniczy
9.04. (wtorek), godz. 19.00
Opowieść o kulisach nietuzinkowej trasy koncertowej, którą pianista 
z Bydgoszczy postanowił odbyć na rowerze. Z Warszawy do Paryża, 
przez Berlin i Brukselę wiózł w przyczepce lekkie, elektryczne pianino, 
dając po drodze koncerty. O niesamowitych doświadczeniach pianista 
opowie podczas spotkania, ale również zagra autorską muzykę forte-
pianową na pograniczu jazzu i muzyki filmowej.
Bilety: 5 zł. Emeryci, renciści, niepełnosprawni, uczniowie, studenci – wstęp wolny

Andrzej Piaseczny – Kameralnie, 11.04. (czwartek), godz. 20.00
Autor tekstów, aktor oraz były wokalista zespołu Mafia. Po raz pierw-
szy artysta zaprezentuje swoje utwory w wyjątkowych aranżacjach, po-
nieważ dużą scenę i tysięczną widownię zamieni na niewielki koncert 
kameralny. Bilety na www.biletyna.pl. Organizator wydarzenia: Agencja Powsinoga

Bliskie spotkania z człowiekiem – Aleksander Doba
12.04. (piątek), godz. 19.00
Nowy cykl spotkań, których celem jest zrozumienie motywacji, jakie kie-
rują ludźmi wielkimi. Bohaterem pierwszego wieczoru będzie podróż-
nik, który samotnie przepłynął kajakiem ocean, a o tej wielkiej wyprawie 
opowiada, jak o podróży do własnego wnętrza. Bilety: 10 zł. Współorganizator 
wydarzenia: Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis Pro

W poszukiwaniu zająca – wielkanocne warsztaty rodzinne
13.04. (sobota), godz. 12.00 i 17.00
W programie tworzenie wielkanocnych palemek, proste wielkanocne 
origami oraz baranki i zajączki do doniczek.
Bilety: 5 zł dzieci, 10 zł dorośli, 20 zł rodzinny: 2+2. Warsztaty potrwają ok. 1,5 h

Milonga Piernikowa – Wiosna, 13.04. (sobota), godz. 18.00-2.00
Sala Wielka zamieni się klub dla tangheiros. Nie trzeba być tancerzem, 
aby zajrzeć na milongę – część gości czerpie radość z tańca, część 
z możliwości spotkań towarzyskich, a część delektuje się muzyką i at-
mosferą. Bilety: 30 zł (przedsprzedaż), 35 zł (w dniu imprezy), 20 zł (dla nietańczących)

Lor – Lowlight Tour – koncert, 14.04. (niedziela), godz. 18.00
Grupa stworzona przez cztery utalentowane i umuzykalnione dziew-
czyny z Krakowa: Julię Skibę (pianino), Paulinę Sumerę (teksty), Jagodę 
Kudlińską (śpiew) i Julię Błachutę (skrzypce). Serca słuchaczy zdoby-
ły subtelnym songwritingiem inspirowanym muzyką folkową. Dziew-
czyny, które zrobiły wielkie wrażenie na zeszłorocznym Open’erze, 
zaprezentują materiał z debiutanckiej płyty „Lowlight”, która ukaże 
się w kwietniu 2019. To 15 utworów przepełnionych delikatnymi, po-
etyckimi melodiami fortepianu i skrzypiec. Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

Misia Futrak & gość specjalny – Michael Feuerstack
16.04. (wtorek), godz. 19.00
Laureatka Nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego wraca do Torunia na 
intymny koncert promujący nową płytę „Co przyjdzie”. Towarzyszyć jej 
będą: współautorka trzech kompozycji i połowa duetu Tęskno – Hania 
Rani, (piano, wokal) oraz klarnecistka – Michalina Bieńko. Wisienką 
na torcie będzie występ kanadyjskiego muzyka Michaela Feuerstacka, 
songwritera, wokalisty i gitarzysty. Bilety: 40 zł ulgowy, 45 zł normalny

Repertuar na kwiecień

wielkie
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Rafał Iwański i Rafał Kołacki z toruńskiego duetu HATI od kilkunastu lat 
eksplorują muzykę perkusyjną i improwizowaną, bazując na brzmieniu 
instrumentów akustycznych. Razem współtworzą kolektyw Innercity En-
semble, współpracowali też w innych projektach. Bilety: 20 zł w kasie klubu

Klamra: Voo Voo, 13.04. (sobota), godz. 19.00
Premiera najnowszego studyjnego albumu „Za niebawem” odbyła się 
15.02.2019 r. W odróżnieniu do wcześniejszej płyty zespół stawia na 
mocniejsze gitarowe akcenty, żywioł i rytm. Padają pytania o kondycję 
człowieka, a płytę wypełniają odniesienia do spraw społecznych.
Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu dostępne w kasie klubu i w sieci EMPiK

Malik Montana + Spring Break, 18.04. (czwartek), godz. 20.00
Niemiecko-polski raper. W Toruniu zaprezentuje materiał z najnowszej 
EPki 022. Na koncercie nie zabraknie również znanych hitów artysty. 
Wstęp: 16+ - osoby niepełnoletnie - oświadczenie wypełnione przez rodzica lub prawnego opie-
kuna. Bilety: l pula 25 zł, II pula 35 zł, III pula – 45 zł, bileT VIP 89 zł, do nabycia: biletomat.pl

Wieczór Podróżnika: Kolumbia – od czasów starożytnych do czasów 
dzisiejszych, 24.04. (środa), godz. 20.00
Gościem będzie Jerzy Żenkiewicz, wieloletni pracownik UMK. W kręgach 
uniwersyteckich znany jest jako elektronik, informatyk, publicysta oraz 
pionier polskiego Internetu. Prócz komputeryzacji jego hobby to podró-
że, które odbył do kilkudziesięciu krajów na wszystkich kontynentach. 
W 2018 i 2019 roku miał okazję zwiedzić kraj fantastycznych krajobra-
zów, gór, dżungli oraz karaibskiego wybrzeża, jakim jest Kolumbia. 
Wstęp wolny

Dzień Białej Flagi, 27.04. (sobota), godz. 19.00
Jak co roku fani Republiki spotkają się aby świętować rocznicę pierw-
szego koncertu swojego ulubionego zespołu. Fanklub Republika Marzeń 
przygotował wiele atrakcji. Wystąpią Muchy z materiałem z nowej płyty. 
Nie zabraknie także utworów Republiki; Julia Biłek z zespołem - laureatka 
nagrody Fanklubu z Im memoriał w Tczewie; Szepty i Krzyki - krótki set 
upamiętniający Artura Szubę - naszego przyjaciela, artystę i wiernego 
Fana zespołu; Bartłomiej Suchanek z zespołem fan Republiki, zawodowo 
nauczyciel muzyki. Republikańskie jam session zakończy DBF. Dodatko-
wo rozmowy z osobami związanymi z Republiką i cała noc biało-czarnej 
zabawy. Bilety: 50 zł w kasie klubu

Kino Niebieski Kocyk

Córka Trenera, reż. Łukasz Grzegorzek, Polska, 2018
1.04. (poniedziałek), godz. 19:00
Upalne lato. Maciej Kornet podróżuje po Polsce wraz z 17-letnią córką Wiktorią. Od wielu lat są 
tylko we dwoje. Ich trasę wyznaczają zawody w tenisie ziemnym. Ona jest jego oczkiem w głowie, 
córeczką tatusia i jego wielką chlubą. Chciałby, aby była najlepsza. On jest dla niej całym świa-
tem. Do czasu, gdy dołącza do nich Igor, dobrze zapowiadający się zawodnik. 

Green Book, reż. Peter Farrelly, USA, 2018
2-3.04. (wtorek-środa), godz. 19.00
Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako 
szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają w wielotygodnio-
we tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko. Z czasem jednak 
będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli.

Film na Klamrze: Przechowalnia, reż. Marianna Korman
8.04. (poniedziałek), godz. 21.00
Fabularyzowany dokument opowiadający o życiu jedynego w Polsce aktora greckiego pochodze-
nia Niko Niakasa, od lat związanego z toruńską sceną teatralną. Twórczyni filmu, debiutantka 
Marianna Korman, w niekonwencjonalny sposób portretuje niebanalną postać aktora. Uzupełnie-
niem filmu będzie koncert Wiolety Markowskiej i Przemysława Świerka. Wstęp wolny

Film na Klamrze: Gdyby ulica Beale umiała mówić, reż. Barry Jenkins, 
USA, 2018, 9.04. (wtorek), godz. 21.00

Nowy film laureata Oscara, scenarzysty i reżysera Barry’ego Jenkinsa, twórcy sukcesu obrazu „Mo-
onlight”. Młodziutka Tish kocha Fonny’ego nad życie. Z wzajemnością, bowiem chłopak nie widzi 
świata poza nią. Zostają jednak rozdzieleni, gdy Fonny trafia do więzienia pod zarzutem gwałtu na 
pewnej Portorykance.

Wszyscy wiedzą, reż. Asghar Farhadi, Francja, Hiszpania, Włochy, 2018
15.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Trzymający w napięciu, zaskakujący i do samego końca mylący tropy film Farhadiego. Za sprawą 
tego dramatu obyczajowego z elementami kryminału i love story, po raz kolejny na ekranie spotkał 
się gwiazdorski duet (a prywatnie para) – Penélope Cruz i Javier Bardem.

Vice, reż. Adam McKay, Hiszpania, USA, Wielka Brytania, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, 2018, 16.04. (wtorek), godz. 19.00
Historia człowieka, który konsekwentnie przeszedł drogę od poruszającego się zręcznie po wa-
szyngtońskich korytarzach biurokraty do realnej władzy. Wiceprezydent USA za prezydentury Geo-
rge’a W. Busha był jednym z najpotężniejszych ludzi tamtego czasu.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Galeria 011

Pejzaż i wyobraźnia - wystawa poplenerowa studentów 
10.04. (środa), godz. 15.00, do 6.05.
Prezentacja obrazów plenerowych studentów Wydziału Sztuki Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego i kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki 
z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Prace powstały w Wiśniowej, malowni-
czej podkarpackiej wiosce, która od wielu lat jest miejscem plenerowych 
spotkań zarówno dojrzałych artystów, jak i młodych adeptów sztuki. 

Galeria Dworzec Zachodni

Archiwalne plakaty teatralne z kolekcji Krzysztofa Dydo
7.04. (niedziela), godz. 20.00, do 9.05.
Krzysztof Dydo to kolekcjoner, wydawca, impresario, kurator i organizator 
wystaw, właściciel imponującej kolekcji plakatów Dydo Poster Collection, 
współwłaściciel Galerii Plakatu w Krakowie oraz pomysłodawca Festiwa-
lu Plakatu w Krakowie. Dydo Poster Collection tworzy kilkanaście tysięcy 
polskich i zagranicznych plakatów gromadzonych od połowy lat 50. Na 
wystawie znajdzie się trzydzieści plakatów z lat 1979-1999. Począwszy 
od tych zaprojektowanych przez artystów z najstarszego pokolenia, któ-
rzy tworzyli Polską Szkołę Plakatu, jak Henryk Tomaszewski, Tadeusz 
Grabowski, Jan Lenica, Waldemar Świerzy, Roman Cieślewicz, Daniel Mróz 
czy Jan Młodożeniec po ich następców, takich jak Jan Sawka, Jerzy Czer-
niawski, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Jan Jaromir Aleksiun, Lech Majewski, 
Wiesław Rosocha czy Mieczysław Górowski. Trudno nie wspomnieć takich 
projektantów jak Wiktor Sadowski, Wiesław Wałkuski czy Andrzej Pągow-
ski. Toruń reprezentuje plakat Jerzego Krechowicza z 1983 roku do sztuki 
„Muchy” Jeana-Paula Sartra dla Teatru im. Wilama Horzycy. Wstęp wolny

Galerie czynne: poniedziałek-piątek w godz. 10.00-17.00, w dniu wernisażu godz. 19.00-22.00

Aula UMK

Kabaret Moralnego Niepokoju – Tego jeszcze nie grali
5.04. (piątek), godz. 17.30, 20.15
Najnowszy program kabaretu, twórców serialu „Ucho prezesa”. Wszystkie 
skecze są premierowe. Eksploatują nowe formy, z których KMN wcześniej 
nie korzystał. Widz spotka się z tematami, które dręczą nas wszystkich 
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XXXIV Koncert Towarzyski. Michał Staśkiewicz – In Memoriam
17.04. (środa), godz. 18.30
Kolejny koncert poświęcony pamięci osób, które działały na rzecz rozwo-
ju kultury w Toruniu. Usłyszymy zróżnicowany repertuar, począwszy od 
utworu J. S. Bacha i S. Prokofiewa, po bardziej współczesne kompozycje 
muzyki klasycznej, jak chociażby utwór R. Maciejewskiego.
Wstęp wolny. Współorganizator: Pomorskie Towarzystwo Muzyczne 

Czwartek z filozofią, 18.04. (czwartek), godz. 18.30
Podczas kwietniowego wykładu przewodnikiem po trudnych zagadnie-
niach filozoficznych będzie dr Marcin Leźnicki z Zakładu Etyki Instytutu 
Filozofii toruńskiego UMK. Wstęp wolny

Dyskusyjny Klub Kobiecy Filmowy „Szpulka” – Tajemnica Filomeny
18.04. (czwartek), godz. 18.30
Kolejny seans o szeroko pojętej tematyce kobiecej. Akcja filmu rozgry-
wa się w latach 50., kiedy młoda, niezamężna kobieta zachodzi w ciążę 
i zostaje odesłana przez rodzinę do zakonu. Tam rodzi dziecko. Po latach 
pragnie odnaleźć chłopca. Po pokazie dyskusja przy kawie i ciastkach.
Bilety: 1 zł / Sprzedaż pół godziny przed seansem. Bezpłatna opieka dla dzieci od 3 roku życia.

Mate.O/TU – koncert, 23.04. (wtorek), godz. 19.00
Nowy zespół Mateusza Mate.O Otremby, który wraca do korzeni swojej 
twórczości. Autor ponownie pisze pieśni uwielbienia. Zespół wykona pre-
mierowe utwory z najnowszego albumu „Król wszechświatów”, jak też 
dobrze znane utwory z pierwszych płyt. Bilety: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny 

Festiwal Nauki i Sztuki
24.04. (środa), godz. 19.00 Języki Muzyki Filmowej – koncert otwarcia
Zespół pod kierownictwem Bartosza Staszkiewicza zaprezentuje róż-
ne oblicza muzyki filmowej. Zabrzmią nie tylko utwory instrumentalne 
z wielkich filmowych hitów, ale także kompozycje z produkcji zapomnia-
nych. Uzupełnieniem koncertu będą na nowo zaaranżowane piosenki 
z takich filmów jak „Zimna wojna”, „Niekończąca się historia”, „Wielka 
Majówka”, czy cieszącego się ogromną popularnością netflixowego se-
rialu „Dark”. Wykonaniem zajmie się laureatka nagrody im. Grzegorza 
Ciechowskiego, związana z Toruniem Julia Marcell.
25.04. (czw.), godz. 18.30 Sztuka w Artusie: Kody Leonarda da Vinci
W trakcie wykładu zastanowimy się, kim był Leonardo da Vinci, a także 
przyjrzymy się domniemanym tajnym symbolom i kodom, których bada-
cze doszukują się w twórczości florentczyka. Dlaczego pisał lustrzanie 
i nie kończył swoich dzieł? Jakie tajemne symbole zostawił potomności? 
I czy „Kod Leonarda da Vinci” Dana Browna to książka, w której znajdzie-
my choć trochę faktów? To tylko niektóre pytania na jakie postaramy się 
odpowiedzieć podczas wykładu Łukasza Wudarskiego.
Wejściówki wydawane od 17.04. w Dworze Artusa przez Biuro Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Artus Cinema

Filmowe poniedziałki
8.04. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat. Zakochany pianista i młoda tancerka są swoimi absolutnymi przeciwieństwami. Mimo 
dysonansów nie potrafią bez siebie żyć, w wyniku czego będą musieli poradzić sobie z wieloma 
przeciwnościami losu. Intrygom, miłosnym konwenansom i nieszczęśliwym, politycznym prze-
słankom towarzyszy atmosfera zimnowojennej Polski lat pięćdziesiątych.

15.04. (poniedziałek), godz.15.30 i 18.30
Komediodramat. Powieść o skomplikowanej relacji dwóch braci, których więź wyraźnie się zacie-
śnia, gdy starszy z nich zapada na ciężką chorobę. Pomimo różnic, wielu nieporozumień i wza-
jemnych pretensji, obaj mężczyźni okazują sobie niespodziewaną czułość i troskę.

29.04. (poniedziałek), godz.15.30 i 18.30
Film biograficzny. To historia młodej, amerykańskiej mistrzyni łyżwiarstwa figurowego. Nikt nie 
spodziewa się, jak bardzo zdeterminowana jest kobieta, by osiągnąć sukces, i na jak wiele ją stać, 
by utorować sobie do niego drogę. Czy będzie to szczyt zdobyty za cenę szczęścia innych ?

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed sean-
sem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Galeria Artus
Anna Bulla-Dembek – Faktura Koloru, 9.04. (wt.), godz. 18.00, do 26.04.
Fotografia będąca jednocześnie abstrakcją. Artystka łączy zamiłowanie 
do grafiki, malarstwa i fotografii. W jej pracach fotografowanie to nie tylko 
pokazywanie rzeczywistości, która nas otacza. Wiele zdjęć to raczej jej 
interpretacja. Prace Anny Bulla-Dembek wyróżnia prosta, abstrakcyjna 
forma i minimalizm środków wyrazu.
Wstęp wolny. Wystawa czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 11.00-18.00 oraz podczas 
imprez

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY I SZTUKI „OD NOWA”
ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl

Klub Od Nowa

Świat Od Nowa, 3.04. (środa), godz. 20.00

27. Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra 2019
Jedyny w regionie i jeden z najważniejszych festiwali w Polsce, który pre-
zentuje teatr alternatywny. Poza spektaklami szereg imprez towarzyszą-
cych: dyskusje, prezentacje filmowe, spotkania oraz koncerty.
6.04. (sobota), godz. 19.00
Teatr Papahema „Proces. Rekonstrukcja”. Bilety: 30 zł

Fundacja Banina „Kolorowa, czyli biało-czerwona”  tylko dla posiadaczy karnetów

7.04. (niedziela)
Teatr Kana „Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu”. Bilety: 40 zł

Teatr Niebopiekło „Ludzie mówią...” . Bilety: 20 zł

8.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Teatr Usta Usta Republika „Geometria”. Bilety: 40 zł

9.04. (wtorek), godz. 19.00
Teatr Komuna Warszawa „7 pieśni o awangardzie”. Bilety: 40 zł

10.04. (środa), godz. 19.00
Teatr Porywacze Ciał „Zrobie co zechce”. Bilety: 40 zł

11.04. (czwartek), godz. 19.00
Warszawskie Towarzystwo Sceniczne i Teatr Chorea „Tragedia Jana”. 
Bilety: 30 zł

Teatr Animacji Falkoshow „Falkoshow. Iluzja marionetki”. Bilety: 20 zł

12.04. (piątek), godz. 19.00
Teatr Barakah „Ja, Sendlerowa”. Bilety: 30 zł

13.04. (sobota), godz. 19.00
Zakończenie Klamry - Koncert Voo Voo. Bilety: 50 zł, w dniu koncertu 60 zł; osoby 
posiadające karnety mają możliwość wstępu na koncert
Karnety: 180 zł studenci i posiadacze karty absolwenta UMK, 200 zł pozostałe osoby

Jazz na Klamrze: Duet Hati + Wojciech Jachna, 10.04. (śr.), godz. 21.00
Wojciech Jachna to trębacz i improwizator. Jest absolwentem kierun-
ku Jazz i muzyka rozrywkowa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.  
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w transporcie lądowym, lotniczym i rzecznym (morskim), systemy 
sterowania (zbudujemy modele pojazdów, samolotów, statków, 
barek); komunikacja w obrębie budynków mieszkalnych, sterowa-
nie systemami działającymi w budynkach (zbudujemy modele róż-
nych budynków); komunikacja w obrębie zakładów przemysłowych 
i systemy sterowania w przemyśle (zbudujemy modele fabryk, elek-
trowni, oczyszczalni itd.); komunikacja w obrębie ruchu drogowego 
(zbudujemy elementy systemu sygnalizacji świetlnej); komunikacja 
w obrębie urządzeń - sterowanie maszynami na przykładzie techno-
logii druku 3D, (zaprojektujemy i zbudujemy różne elementy przy 
pomocy odpowiednego oprogramowania, drukarki 3D, skanera 3D 
i innych urządzeń wspomagających). 
Wydarzenie plenerowe przed budynkiem CNMW. Wstęp wolny

Warsztaty:
Zwiedzanie interaktywnych wystaw: wtorek-piątek: godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00, 
sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00
Warsztaty: wtorek-piątek: godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
Zajęcia w pracowniach: wtorek-piątek: godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00 
(laboratoria 60 min.), 9.00-11.00 (laboratoria 120-min.)
Edukacyjna ścieżka zwiedzania na wystawie „Kalejdoskop”
Zajęcia dla przedszkoli:
wtorki - Cyferkowe ABC (5-6 lat)
środy - Poznajemy pojazdy do wesołej jazdy (3-6 lat)
czwartki - 7 cudów świata (5-6 lat) 
piątki - Laboratorium przedszkolaka (5-6 lat)
Warsztaty
wtorki - W różnorodności siła! (kl. 1-6 SP)
środy - Fortuna w Las Vegas (kl. 4-8 SP, GIM.)
czwartki - O! Sole! (kl. 1-6 SP)
Pracownia biologiczna
wtorki-czwartki - Rośliny od środka (kl. 4-8 SP, kl. 3 gim.) 
piątki - Właściwości białek i aminokwasów; Izolacja i rozdział elek-troforetyczny 
genomowe DNA (kl. 7-8 SP, kl, 3 gim., szkoła ponadgim.)
Pracownia fizyczna
wtorki - Z notatnika doświadczalnika (kl. 7-8 SP, kl. 3 gim., szkoła ponad-gimnazjalna)
środy-piątki - Termiczny szok (kl. 7-8 SP, kl. 3 gim.)

CENTRUM KULTURY „ZAMEK KRZYŻACKI”
ul. Przedzamcze 3, tel. 56 621-08-89
www.ckzamek.torun.pl

Komturiada II - Potyczki Rycerskie Rodzin
Pierwsze spotkanie – Sprawdzian Celności, 27.04. (sobota), godz. 
18.00 
Cykliczny turniej tematycznie związany z historią zakonu krzyżackie-
go oraz historią zamku w Toruniu. II edycja Komturiady jest edycją 
sprawnościową. Drużyny będą rozgrywać turnieje średniowieczne 
– strzelania z łuku, rzutu nożem średniowiecznym, rzutu podkową, 
ścinania głów kapusty, bieg dam itp. W turnieju mogą brać udział 
rodziny (4 osoby), lub grupy znajomych. Zapisy: tel. 501-803-579 lub e-mail 
centrum@ckzamek.torun.pl.

Miecz - technologiczne cacko, 14.04. (niedziela), godz. 18.00
Popularnonaukowe spotkanie z archeologiem uzbrojenia Pawłem 
Kucyperą, który opowie o historii mieczy, jak były wykonywane, jak 
skomplikowane to było, dlaczego są wyjątkowe i skąd o tym wszyst-
kim wiemy. Wstęp wolny

MMUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 660-56-12
www.muzeum.torun.pl

Wystawy stałe:
Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu 
Galeria sztuki gotyckiej
Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793 
Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI-XVIII w. 
Sala Królewska. Poczet królów polskich 
Galeria malarstwa polskiego od końca XVIII wieku do 1939 roku 
Skarb ze Skrwilna i Nieszawy 
Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1238-1765 

Wystawy czasowe: 

Jerzy Hoppen (1891-1969) Artysta, konserwator, profesor, do 19.05.
Bruno Schultz. Artysta nienazwany
Ze względu na niezwykłą popularność wystawy, ponowna ekspozycja wybranych dzieł artysty 

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie, w godz. 10.00-16.00

Bilety: Sale ekspozycyjne 15 zł, 10 zł ulgowy
Wieża 15 zł, 10 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + wieża 25 zł, 18 zł ulgowy 

Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod 
Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35

 
Wystawa stała: Świat Orientu

Wystawa czasowa:

Kyūdō – japońska sztuka łucznicza 
12.04. (piątek), godz. 17.00, do 2.06.
Kyūdō, w dosłownym tłumaczeniu „droga łuku”, jest współczesną formą 
tradycyjnego łucznictwa japońskiego zaliczaną do Budō (tradycyjnych 
japońskich sztuk walki). Wywodzi się z tradycji samurajskich, przez co 
pełni rolę jednego z najważniejszych wzorców japońskiej kultury. Kyūdō 
obecnie jest praktykowane przez tysiące ludzi na całym świecie zarówno 
jako dyscyplina rozwijająca ciało, jak i umysł. Podniosła atmosfera, do-
stojność oraz elegancja ruchów, piękno łuku i strzał sprawiają, że widzo-
wie pokazów zdają sobie sprawę, że są świadkami czegoś niezwykłego. 

Bilety: Sale ekspozycyjne 12 zł normalny; 9 zł ulgowy

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

Interaktywna wystawa stała, łącząca elementy tradycyjne z multimedialnymi. Wśród atrakcji ho-
logramy, projekcje rozgwieżdżonego nieba, a także kino 4D. Zwiedzanie w grupach maksymalnie 
40-osobowych co 20 minut od godziny 10.00. Bilet jest ważny tylko na daną godzinę.
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- jak wyjechać z rodziną na zagraniczne wakacje i nie zwariować próbu-
jąc wybrać restaurację na obiad, jak za pomocą sąsiada ratować syna 
przed pałą z matematyki, co zrobić z panią, która przychodzi sprzątać, 
ale z czasem przejmuje we władanie cały dom razem z domownikami. 
Bilety: 60-100 zł do nabycia: kupbilecik.pl, biletynakaberety.pl, biletyna.pl

Marcin Daniec, 7.04. (niedziela), godz. 16.00
Artysta fenomenalnie wciela się w przeróżne postacie, naśladując i prze-
jaskrawiając ich cechy. W swoich skeczach stara się nie umieszczać tre-
ści politycznych, natomiast wiele uwagi poświęca temu, co znajduje się 
wokół przeciętnych obywateli. Przedstawienie Marcina Dańca to także 
piosenka, która skłania do refleksji i wbogaca występ.
Bilety: 80-100 zł do nabycia: kupbilecik.pl, ebilet.pl, biletyna.pl, eventim.pl i w salonach EMPiK.

II Uniwersytecka Gala Charytatywna – Gala Copernicana
11.04. (czwartek), godz. 18.00 
Plebiscyt, który ma na celu wyłonienie liderów i inicjatyw w takich katego-
riach jak: Najlepszy Wykładowca, Najlepszy Sportowiec, Dziekanat Przy-
jazny Studentom, Najlepsza Organizacja Studencka, Studenckie Praktyki, 
Wzór Studenta oraz Studencki Projekt. Podczas wydarzenia będą wręcza-
ne nagrody wyróżnionym osobom, odbędzie się również licytacja i loteria 
fantów, z których dochód zostanie przekazany na wsparcie toruńskich do-
mów dziecka, a na zakończenie wystąpi zespół Mikromusic.
Bilety: 10 zł dostępne w Biurze Samorządu Studenckiego i w dniu wydarzenia w Auli UMK. 
Dochód zostanie przekazany na wsparcie toruńskich domów dziecka. Organizator: Samorząd 
Studencki UMK przy współpracy z Fabryką Dziecięcych Marzeń oraz Niezależnym Zrzeszeniem 
Studentów UMK (NZS).

Piaf! The Show, 27.04. (sobota), godz. 20.00
Widowisko, przygotowanie z okazji 100. rocznicy urodzin jednej z naj-
wybitniejszych francuskich artystek – Edith Piaf. Dwuczęściowy musical 
przenosi widzów w klimat Paryża i Montmartre. Przedstawia życie i twór-
czość legendarnej piosenkarki, od początków jej kariery, aż po najwięk-
sze sukcesy. W programie 20 piosenek, w tym najsłynniejsze jak: „La 
Vie en Rose”, „Hymne a L’Amour”, „Paris”, „L’Accordéoniste”, „Milord” 
i legendarne „Non, Je ne Regrette Rien”. W rolę Edith Piaf wciela się Anne 
Carrere, która brawurowo wykonuje utwory. Carrere występuje z 4-oso-
bowym zespołem, w bogatej oprawie wizualnej, z niepublikowanymi 
zdjęciami Piaf w tle. Bilety: 95-180 zł do nabycia online: ticketmaster.pl

Nocleg w Apeninach oraz Nowy Don Kiszot, czyli sto szaleństw 
28.04. (niedziela), godz. 18.00-21.00 
Na zakończenie Festiwalu Nauki i Sztuki wystawione zostaną dwie ope-
retki polskiej literatury wokalnej i słowa pisanego. Ich autorami są ojciec 
opery narodowej Stanisław Moniuszko oraz mistrz dowcipu Aleksander 
Fredro. W przedsięwzięcie zaangażowani są studenci trzech wydziałów 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 

CENTRUM NOWOCZESNOŚCI „MŁYN WIEDZY”
ul. Władysława Łokietka 5, tel. 56 690-49-90
mlynwiedzy.org.pl

Wystawy: O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Idee, Antarktyka w fotografii, Statek  
piracki na wystawie Rzeka, Beyond the Lab, Jadwiga i Marek Czarneccy - Wielki Makro Świat,  
…To takie proste!, Autostrada dźwięku, od 2.04.

Centrum czynne: wtorek-piątek: godz. 9.00-15.00 (tury zwiedzania w godz. 9.00-12.00 
i 12.00-15.00), sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00 (bez tur zwiedzania)

Bilety: Zwiedzanie wystaw: 18 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 38 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 
osobowa)

Warsztaty: 15 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 34 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 13 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 14 zł/60 min + 17 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 17 zł (grupa 10-30 os.)
Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone 4 
grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 17 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw: 10 zł

Imprezy:
Medyczne Środy
•  3.04. godz. 18.00 Relacje pacjent-lekarz, co możesz poprawić?  

– dr Anna Ratajska, lek. Agnieszka Nowakowska-Arendt
•  10.04. godz. 18.00 Czynniki ryzyka choroby Parkinsona – co nowego? 

– dr Monika Zawadka-Kunikowska
•  17.04. godz. 18.00 Eksplozja antybiotykooporności – czy będziemy 

mieli czym leczyć infekcje? – dr Krzysztof Czyżewski
Toruń za Pół Ceny
6-7.04. (sobota-niedziela), godz. 11.00-17.00
W ramach akcji zwiedzanie wystaw jest możliwe po zakupie biletu w cenie 9 zł.

Autostrada dźwięku, od 2.04.
Zobacz jak wygląda fala dźwiękowa. Dowiedz się czym jest fala podłużna 
i poprzeczna, dlaczego słyszymy, jak rozchodzi się dźwięk w różnych ośrod-
kach. Poznaj falę dźwiękową i fizyczne wielkości jakie ją charakteryzują – 
amplitudę, okres, częstotliwość, prędkość dźwięki i długość fali. Poczuj 
muzykę i zobacz jak z głośnika „płynie” iskra o wysokim napięciu. Zbadaj 
zakres słyszalności dźwięku przez człowieka, sprawdź jak „wyglądają” in-
fradźwięki oraz ultradźwięki. Poznaj echolokację i słyszenie przestrzenne 
człowieka. Na wystawie będzie okazja na poznanie efektu Dopplera, zja-
wiska dudnienia, prawa odbicia czy opóźnienia dźwięku. Nie zabraknie też 
„sztuki”. Pomalujesz dźwiękiem, dzięki stanowisku ukazującemu krzywe 
Lissajousu, a także skrzypcami, pozwalającymi na zobrazowanie węzłów 
i strzałek fali stojącej. Na ekspozycji zostanie również wyjaśnione zjawisko 
rezonansu akustycznego. Zwiedzający poznają różnego rodzaju drgania 
membrany głośnika, w zależności od częstotliwości emitowanego dźwięku. 
Natomiast w „kopule szeptów” będzie można skupić dźwięk i odbić falę, 
tak aby szept był słyszalny z dużej odległości. Na stanowisku „powietrzny 
pocisk” zwiedzający zobaczą, czym nie jest fala dźwiękowa. 
Toruński Festiwal Nauki i Sztuki: Miasto komunikacji - „komunikacja” 
miasta, 27-28.04. (sobota-niedziela), godz. 10.30-17.30
Głównym celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników ze złożonymi 
systemami komunikacji, działającymi w obrębie współczesnego miasta. 
Centrum przygotuje monochromatyczną makietę miasta (4 x 4m), zawie-
rającą podstawowe elementy infrastruktury, stosowane w nowoczesnych 
rozwiązaniach urbanistycznych. Dodatkowo zostanie ona wyposażona 
np. w wielopoziomowy parking, lotnisko czy port, dzięki czemu uczestnicy 
będą mogli zapoznać się z szeregiem zjawisk/procesów, a przede wszyst-
kim systemów, zapewniających funkcjonowanie miasta. Makieta stanie 
się laboratorium urbanistycznym, w którym będziemy pracować razem 
z uczestnikami i budować nasze własne miasto. Pod koniec dnia makieta, 
poprzez działania uczestników „nabierze kolorów”, tj. będzie już wyposa-
żona w dodatkową infrastrukturę (np. osiedla, fabryki, elektrownię, samo-
loty, pojazdy), której działanie i zastosowanie zostanie przedstawione na 
dedykowanych danej tematyce stanowiskach. 
Na interaktywnych stanowiskach, które funkcjonować będą obok makiety, 
poruszymy zagadnienia związane z następującymi obszarami: komunikacja  
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1.05. (środa)
•  godz. 10.00-18.00 warsztaty piernikarskie j.w. - Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 11.00 Biżuteria świata z kolekcji Muzeum Podróżników – spotkanie przy wystawie
•  godz. 11.00 Sypanie piaskiem - warsztat rodzinny, Kamienica pod Gwiazdą
•  godz. 12.00 Oprowadzanie po Galerii malarstwa i rzeźby polskiej od XVIII wieku do 2010 roku 

– Ratusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych barwach – warsztaty j.w., Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane – Muzeum Toruńskiego Piernika

2.05. (czwartek)
•  godz. 10.00-18.00 warsztaty piernikarskie j.w. - Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 11.00 Majówka z Kopernikiem. Kto portretował astronoma? – Dom Mikołaja Kopernika
•  godz. 11.00 Biżuteria świata z kolekcji Muzeum Podróżników – spotkanie przy wystawie
•  godz. 11.00 W co ubierali się mieszczanie w dawnych wiekach – warsztat rodzinny, Ratusz 

Staromiejski
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych barwach – warsztaty j.w., Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 12.00 Ród po herbie poznasz – warsztaty heraldyczne, Ratusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Piernikowe korzenie. O przyprawach do piernika słów kilka j.w. - Muzeum Toruń-

skiego Piernika
•  godz. 13.00 Majówka z Kopernikiem. Kto portretował astronoma? – Dom Mikołaja Kopernika 
•  godz. 13.00 Muzyka i pieśni dawnych Celtów - prelekcja z pokazem, Muzeum Historii Torunia
•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane – Muzeum Toruńskiego Piernika

3.05. (piątek)
•  godz. 10.00-18.00 warsztaty piernikarskie j.w. - Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 11.00 Sypanie piaskiem - warsztat rodzinny, Kamienica pod Gwiazdą
•  godz. 12.00 Krzyżacy w Toruniu. Opowieść o historii miasta – wykład, Ratusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Oprowadzanie po Galerii malarstwa i rzeźby polskiej ... – Ratusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych barwach – warsztaty j.w., Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane – Muzeum Toruńskiego Piernika

4.05. (sobota)
•  godz. 10.00-18.00 warsztaty piernikarskie j.w. - Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 12.00 Krzyżacy w Toruniu. Opowieść o historii miasta – wykład, Ratusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Oprowadzanie po Galerii malarstwa i rzeźby polskiej... – Ratusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych barwach – warsztaty j.w., Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 16.00 Tajemnice historii Torunia - spotkanie przy wystawie Toruń i jego historia
•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane – Muzeum Toruńskiego Piernika

5.05. (niedziela)
•  godz. 10.00-18.00 warsztaty piernikarskie j.w. - Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 12.00 Oprowadzanie po Galerii malarstwa i rzeźby polskiej… – Ratusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych barwach – warsztaty j.w., Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane – Muzeum Toruńskiego Piernika

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Wały Gen. W. Sikorskiego 19, tel. 56 622-80-91
www.etnomuzeum.pl

Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)

Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Wystawy czasowe:
•  Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść, 

do 26.05.
•  Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy 

i Edmunda Zdanowskich, do 05.
•  Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach – Park Etnograficzny, 7-26.04.
Aranżacje świąteczne w chatach: Wielka Sobota w Borach Tucholskich, 
Poranek Wielkanocny na Kujawach, Niedziela Palmowa i Wielki Piątek na 
Kaszubach oraz Wielkanoc na Kociewiu.

godziny otwarcia: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota-niedziela: 10.00-16.00
poniedziałek: nieczynne

Parki Etnograficzne:
Park Etnograficzny w centrum Torunia (godziny otwarcia j.w.)
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota-niedziela: 10.00-16.00
Bilety: www.etnomuzeum.pl/dla-zwiedzajacych.
 W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 6.04. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN 

Sobota z jajem, 6.04. (sobota), godz. 16.00-18.00
Rodzinne warsztaty zdobienia jajek i wyrobu palm z krepy. Uczestnicy 
będą mieli okazję nauczenia się technik zdobniczych od twórców ludo-
wych z Kurpiów. Elżbieta Prusaczyk i Józef Pokora pokażą, jak tworzyć wie-
lobarwne pisanki zdobione woskiem, a Czesława Kaczyńska i Marianna 
Pokora zaprezentują sztukę wykonywania kwiatków i palm z bibuły.
Uczestnicy proszeni są o przyniesienie ugotowanych jaj i wydmuszek. 
Koszt udziału: ulgowy 10 zł, normalny 15 zł, rodzinny 40 zł 

Kiermasz wielkanocny, 7.04. (niedziela), godz. 10.00-15.00
Na kiermasz przyjedzie ponad 100 twórców z różnych regionów Polski, 
Litwy i Ukrainy. Będzie to okazja do zakupienia niepowtarzalnych, ręcznie 
wykonanych przedmiotów, które posłużyć mogą do ozdobienia koszyka 
ze święconką czy wielkanocnego stołu. Pojawią się palmy, pisanki, regio-
nalne hafty, wyroby z wikliny i ceramiki oraz rzeźba, drewniane i szmacia-
ne zabawki, a także oryginalna biżuteria. Nie zabraknie domowych wypie-
ków, potraw i miodów. W trakcie imprezy, o godz. 11.00, 12.00 i 13.00, 
dla chętnych oprowadzanie po aranżacjach świątecznych w Parku. 
Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł

Jesteś stróżem brata twego… 10.04. (środa), godz. 18.00
Spotkanie z cyklu Kultura okolic – okolice kultury. Tematem będzie dobro-
czynność w naszym regionie, której uosobieniem były takie postaci, jak 
m.in. Wanda Szuman. Prelekcję z prezentacją o bohaterach pracy na rzecz 
osób szczególnie potrzebujących wygłosi Barbara Momot z Katolickiego 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych im. Wandy Szuman w Toruniu. 
Współorganizator: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-
-Prüfferowej. Bilet 2 zł

Gdzie nasza chatka… 25.04. (czwartek), godz. 12.00
89. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. 
Z okazji Roku Stanisława Moniuszki gościem spotkania będzie muzyko-
lożka Agnieszka Kostrzewa z Działu Folkloru. Gość przybliży życie i dzieło 
wybitnego kompozytora, przypominając jego największe utwory i uwydat-
niając wątki ludowe w jego twórczości. Swój udział zapowiedzieli także 
uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych, którzy wykonają utwory Moniuszki. 
Uczestnicy zanucą Pieśń wieczorną i Prząśniczkę. Bilet: 3 zł

Zapomniane AGD. Kuchenna podróż w czasie, 27.04. (sob.), godz. 14.00
Impreza w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Wykład z pogra-
nicza antropologii jedzenia i antropologii rzeczy na temat przeobrażeń 
w świecie kuchni w okresie od początku XX w. do lat 70. XX w. Będzie moż-
na obejrzeć kuchenne zabytki z muzealnej kolekcji, niekiedy zapomniane 
już urządzenia, przybory i naczynia kuchenne. 
Prowadzenie: Grażyna Szelągowska. Impreza dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych. 
Wstęp wolny. Zapisy od 15.04. pod adresem: gra.szel@wp.pl i numerem tel. 56 622-80-91 wew. 
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EDUKACJA
Dla przedszkoli
Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. W programie elementy kultury ludowej w zabawach i działa-
niach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych, a także tradycyjne piosenki i zabawy dzieci 
wiejskich. Podczas zajęć w kwietniu dzieci poznają ludowe tradycje związane z okresem wielka-
nocnym i wykonają kartkę świąteczna techniką batikową.
Bilety: 9 zł/os.
Dla szkół
Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach, 9-26.04. Jak urządzić „pogrzeb śledzia”? Czym się różni kra-
szanka od pisanki? Co ma śmigus do dyngusa? Uczestnicy odwiedzą przygotowane na święta 
wnętrza chat w Parku Etnograficznym, poznają wielkanocne tradycje Kujaw, Kaszub, Borów Tu-
cholskich i Kociewia. 
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uczestnikom Dnia Wolnej Sztuki pytania, motywująca ich do podjęcia 
refleksji i nabrania odwagi do samodzielnego szukania odpowiedzi. Po 
zwiedzaniu uczestnicy zostaną zaproszeni na spotkanie, w czasie które-
go będą mogli porozmawiać o swoich wrażeniach.

Niedziela w Muzeum, 28.04. (niedziela), godz. 10.00-16.00
W ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków pod hasłem „Życie artystyczne Torunia”. 
Ratusz Staromiejski
•  godz.10.30-12.30 Szmatki, fatałaszki, dodatki – elementy ubiorów. Problemy konserwatorskie 

– pokaz przy wystawie „Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793”
•  godz.10.30, 13.00 Pokaz technik graficznych, wystawa czasowa „Jerzy Hoppen (1891-1969). 

Artysta. Konserwator. Profesor”
•  godz.11.00, 13.30 Intarsja toruńska ze zbiorów MOT – pokaz
•  godz.12.00, 14.30 Jerzy Hoppen. Artysta totalny – oprowadzanie po wystawie „Jerzy Hoppen…”
•  godz. 12.30-14.30 Ciepłe piękno zaklęte w kaflach – pokaz przy wystawie „Dawny Toruń…”
Ponadto: Kącik plastyczny, Wieża wstęp: bilet ulgowy 10 zł , bilet normalny 15 zł
Muzeum Historii Torunia, Dom Eskenów
•  godz.10.30, 13.00 Artyzm starożytnych złotników z ziem polskich – prelekcja z pokazem 
•  godz.11.30, 13.30 Dzieła toruńskich rzemieślników od średniowiecza do nowożytności
•  godz.12.00, 14.00 Miska misce nierówna – o tym, jak dawniej „garnki” lepiono – warsztat 

archeologiczny dla najmłodszych
•  godz.12.00, 14. 00 Spod ręki mistrza. Artyzm na wystawie czasowej Gniewne miasto. O kon-

fliktach w dawnym Toruniu
•  Księga Toruń 3D – pokazy multimedialne, godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Pokazy dla grup maksimum 20-osobowych. Rezerwacja: tel. 56 660-56-19. W przypadku wol-
nych miejsc – wstęp bez rezerwacji
Wstęp bezpłatny

Majówka w Muzeum 
27.04. (sobota)
•  godz. 10.00 -16.00 warsztaty piernikarskie (bez ograniczenia wieku) o pełnych godzinach – 

Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 11.00 Pasja podróżowania - oprowadzanie po wystawie – Muzeum Podróżników 
•  godz. 12.00 -Niebezpieczny handel czyli piraci i kupcy na morzach średniowiecznej Europy! - 

prelekcja z pokazem – Muzeum Historii Torunia
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych barwach – warsztaty malowania pierników (bez ogra-

niczenia wieku); zgłoszenia : tel. 56 656-70-90, - 91, - 86 - Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 12.00 Dzień Wolnej Sztuki (opis wyżej)
•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane (mapping) - projekcja świetlno - 

dźwiękowa (bez ograniczenia wieku) – Muzeum Toruńskiego Piernika

28.04. (niedziela)
•  godz. 10.00-16.00 Niedziela w Muzeum – bezpłatny wstęp do Ratusza Staromiejskiego (wieża 

płatna) oraz Muzeum Historii Torunia
•  godz. 10.00 -16.00 warsztaty piernikarskie j.w. – Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 11.00 Pasja podróżowania - oprowadzanie po wystawie – Muzeum Podróżników 
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych barwach – warsztaty; zgłoszenia j.w. – Muzeum To-

ruńskiego Piernika
•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane – Muzeum Toruńskiego Piernika

29.04. (poniedziałek)
•  godz. 10.00-16.00 warsztaty piernikarskie j.w. – Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych barwach – warsztaty j.w. – Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 12.00 Piernikowe korzenie. O przyprawach do piernika słów kilka - prelekcja i warsztaty 

– Muzeum Toruńskiego Piernika; zgłoszenia: tel. 56 656-70 90, -91, -86
•  godz. 12.30 oprowadzanie po wystawie „Od piernikarza do fabrykanta” – Muzeum Toruńskie-

go Piernika; zgłoszenia tel. 56 656-70-90, -91, -86
•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane – Muzeum Toruńskiego Piernika

30.04. (wtorek)
•  godz. 10.00-16.00 warsztaty piernikarskie j.w., Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 11.00 Pasja podróżowania – oprowadzanie – Muzeum Podróżników
•  godz. 11.00 Co to jest Muzeum – warsztat rodzinny, Ratusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Ród po herbie poznasz – warsztaty heraldyczne, Ratusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych barwach – warsztaty j.w., Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 12.00 Piernikowe korzenie. O przyprawach do piernika słów kilka j.w. - Muzeum Toruń-

skiego Piernika
•  godz. 12.30 oprowadzanie po wystawie „Od piernikarza do fabrykanta” j.w. – Muzeum Toruń-

skiego Piernika
•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane – Muzeum Toruńskiego Piernika

Wystawa czasowa:  W stronę Marsa. Grafika i plakat ze zbioru kopernikanów

Filmy 4D: Mikołaj Kopernik w Toruniu, godz. 10.20, 12.20, 14.20
Wszechświat, godz. 11.00, 13.00, 15.00
Mikołaj Kopernik – poprzednicy i następcy, godz. 11.40, 13.40, 15.40

Bilety: interaktywna wystawa 15 zł, ulgowy 11 zł, 1 film w technice 4D - 15 zł, ulgowy 11 zł

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
ul. Łazienna 16

Wystawy stałe:
Toruń i jego historia: Od pradziejów do współczesności
Księga Toruń 3D – pokaz makiety historycznej Torunia

Wystawa czasowa: Gniewne miasto. O konfliktach w Toruniu, do 04.

Spotkanie:

Prostytucja w międzywojennym Toruniu, 11.04. (czwartek), godz. 17.00
Wykład prof. Tomasza Krzemińskiego z toruńskiej pracowni IH PAN o dra-
matycznych dysproporcjach w międzywojennym Toruniu oraz o proble-
mie prostytucji, jej aspektach społecznych i moralnych, a także o meto-
dach przeciwdziałania temu procederowi w latach 20. Wstęp wolny

Bilety:
sale ekspozycyjne: 12 zł, 9 zł ulgowy, film „Księga Toruń” 3D 12 zł, 8 zł ulgowy
sale ekspozycyjne + film 3D „Księga Toruń” 19 zł, 14 zł ulgowy 

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
ul. Franciszkańska 9/11

Wystawa stała: Pasja podróżowania

Wystawy czasowe:

Podróż po Azji (2,5 letnia wyprawa Szymona Stawskiego), do 26.05.

Bilety: Sale ekspozycyjne 12 zł, 9 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Wystawa stała: Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku 
pierników, biesiady piernikowe

Wystawa czasowa: Od piernikarza do fabrykanta, do 08.
Wystawa prezentująca rozwój toruńskiego piernikarstwa na przełomie XIX i XX wieku

Bilety: interaktywna wystawa 12 zł, 9 zł ulgowy
warsztaty wypieku: 12 zł, 9 zł ulgowy
Interaktywna wystawa + warsztaty wypieku 16 zł, 11 zł ulgowy

Wydarzenia:

Weekend Toruń za pół ceny, 5-7. (piątek-niedziela), godz. 10.00-16.00
Możliwość zakupu biletów do oddziałów muzeum (za wyjątkiem Domu Mikołaja Kopernika i Wieży 
Ratuszowej) w cenach obniżonych o 50 procent.

Dzień Wolnej Sztuki, 27.04. (sobota), godz. 12.00-15.00
Celem akcji jest zachęcenie zwiedzających do bardziej wnikliwego po-
znawania dzieł sztuki. Poszczególne muzea przez 1 godzinę będą prze-
kazywać zwiedzającym ideę Wolnej Sztuki. Każde z nich wybierze pięć 
dzieł ze swoich kolekcji. Przy każdym będzie stała osoba zadająca 
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Tajlandia i inne kraje dalekiego wschodu, 5.04. (piątek), godz. 18.00
Sztuka operowa, operowo-dramatyczna. Spotkanie prowadzi Mario Be-
tancour. Wstęp wolny

HulaSensoryka – warsztaty dla najnajów, 6.04. (sobota), godz. 16.00
Zajęcia ogólnorozwojowe wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. 
Wraz z rodzicami rozwijają one wszystkie zmysły. Spotkania oparte są na 
chęci poznawania świata i spontaniczności dziecka. 
Prowadząca: Małgorzata Ludwiszewska – pedagog specjalny. Zapisy: podmurna@dommuz.pl. 
Wstęp: 25 zł (rodzic i dziecko)

Instagram jako narzędzie promocji – warsztaty
6.04. (sobota), godz. 16.30
Poznamy pomocnicze aplikacje i podstawowe funkcje Photoshopa. 
Warsztaty szczególnie adresujemy do osób zajmujących się promocją rę-
kodzieła i sztuki użytkowej. Spotkanie poprowadzi Alona Snopova – au-
torka lalek prowadząca autorski fanpage na instagramie: aretino_blythe. 
Zapisy: podmurna@dommuz.pl, wstęp: 15 zł

Koncert zespołu Jazziomals z gośćmi, 26.04. (piątek), godz. 19.00
Duet gitarowy Jazziomals, czyli Jacek Pawlikowski i Jarek Szymański gra-
jący standardy muzyki jazzowej w interpretacjach „easy jazz” tym razem 
wystąpią z gośćmi – Agnieszką Grajkowską-Wierzbą (as.) i Adamem Gwiz-
dałą (tp.). Wstęp: 10 zł

DOM MUZ, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12
Wystawy:
Sylwia Sosińska, Marzena Wilk - Stan Szkła, do 10.04.
Na wspólnej wystawie autorki starają się ukazać różnorodność materii. 
Realizacje Sylwii Sosińskiej to panele szklane wykonane z wielu nało-
żonych na siebie warstw szkła, natomiast Marzena Wilk nadaje szkłom 
formy trójwymiarowe, malarsko-rzeźbiarskie o charakterze organicznym. 
Aleksandra Truchel-Treder - Gdzie jestem?
15.04. (poniedziałek), godz. 18.00, do 30.04.
Wystawa fotografii przedstawiających w nieoczywisty sposób wnętrze 
mieszkania widziane z perspektywy dziecka. Przewodnikiem w podróży 
po krainie dziecięcej wyobraźni jest drewniana zabawka Pinokio.

Na wystawy wstęp wolny

Wydarzenia:
Kreatywna Inspiratornia – fluopark, 1.04. (poniedziałek), godz. 13.00
Warsztaty recyklingowe dla młodzieży, podczas których nauczymy się 
„wplatać i wyplatać” szydełkowe wzory. Powstaną prace, które następnie 
zawisną jako część instalacji we fluoparku przy Domu Muz. 
Dla grup zorganizowanych. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp wolny

Idą święta... Tworzenie kartek wielkanocnych i ozdób na świąteczne 
stoły, 2.04. (wtorek), godz. 12.00
Uczestnicy nie tylko wykonają kartki i ozdoby, ale także poznają wybrane 
dawne zwyczaje świąteczne oraz ciekawostki wokół technik i motywów 
ozdabiania jajek w różnych krajach. 
Dla grup zorganizowanych (zapisy tel; 56-66-44-912). Prowadząca: Joanna Łagan. Wstęp 5 zł 

Kocia Wiosna – Poranek teatralny w wykonaniu teatru Magmowcy
6.04. (sobota), godz. 11.00
Rudy mały Kotek cały czas spędza na poduszce w domu. Jednak marzy 
o tym, aby przeżyć wielką przygodę i poznać wielu przyjaciół, ponieważ 
czuje się bardzo samotny. Postanawia więc zeskoczyć z okna i ruszyć 
w świat. Na swej drodze spotyka Czarnego Kocura, który nie wydaje się 

DDOMY KULTURY
DOM MUZ
ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81
www.dommuz.pl

Galeria Muz
Re_trans_misja – wernisaż wystawy, 5.04. (pt.), godz. 18.00, do 30.04.
Wystawa prezentuje najnowsze dokonania artystów związanych z Insty-
tutem Sztuki w Cieszynie. Uczestnicy projektu: dr hab. Krzysztof Kula 
oraz doktoranci i studenci z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Obiekt: Maria Dunaiska, Michał Klasik, instalacja: 
Aleksandra Firlińska, Przemysław Obarski, Jadwiga Rudź-Mitko, wideo: 
Katarzyna Kiełkowska, Angelika Zajdlic, działania performatywne: Artur 
Janasik, Agnieszka Król, Krzysztof Kula

Fotogaleria
Azjatyckie migawki w obiektywie Dariusza Lachowicza, do 23.04.
Dariusz Lachowicz - Rocznik 66. Pochodzenie polskie, ale codzienność 
chicagowska. Na wystawie prezentuję m.in. ostatnie zdjęcia z Indii. Do-
kumentuję również polonijne życie w Chicago, piszę do Dziennika Związ-
kowego, najstarszej gazety w języku polskim poza granicami, współpra-
cuję z Muzeum Polskim w Ameryce i Grażyną Auguścik. Było mi dane 
fotografować podczas spotkań z Polakami Lecha Wałęsę, Bronisława 
Komorowskiego, Andrzeja Dudę oraz Baracka Obamę i Donalda Trumpa.
Wojciech Balczewski - Analogowa fotografia w technikach swobodnych
25.04. (czwartek), godz. 18.00, do 23.05.
Jego pierwsza publiczna prezentacja prac miała miejsce w 1969 r. w wi-
trynie byłego klubu „Iskra” w Toruniu. Przygodę z fotografią zawodową 
rozpoczął w służbie wojskowej w charakterze fotografa i fotolaboranta. 
Brał udział w tworzeniu Włocławskiego i Bałtyckiego Towarzystwa Fo-
tograficznego. Przez wiele lat zajmował się fotografią zawodowo, pra-
cując jako instruktor fotografii i prowadząc usługi fotograficzne. Artysta 
fotografik, członek rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP. 
Jego dodatkowym zajęciem było nauczanie zawodu-fotograf. Obecnie 
prowadzi zajęcia warsztatowe z fotografii analogowej i cyfrowej w MCK 
w Ciechocinku. W Fotogalerii pokażemy analogową fotografię z jej pod-
stawowymi przetworzeniami w technikach swobodnych. Artysta będzie 
świętował 50-lecie pracy twórczej.

Na wystawy wstęp wolny

Wydarzenia:
Bieganie z aparatem – jestem na TAK, 2.04. (wtorek), godz. 8.15
Spotkania odbywają się cyklicznie w pierwszy wtorek miesiąca, poświę-
cone są sportowi i sztuce. Zaczynamy rano, kiedy jest najlepsze światło, 
zabieramy koniecznie ze sobą aparaty, najlepiej analogowe – mogą to 
być również komórki. Biegamy ok. godziny, robiąc przerwy na zdjęcia. 
Zapisy: okolna@dommuz.pl lub tel. 56 654-84-56. Wstęp wolny

Wieczory rękodzieła – ozdoby świąteczne, 3 i 17.04. (śr.), godz. 17.30
Warsztaty szydełkowania dla mniej i bardziej zaawansowanych. W kwiet-
niu będziemy tworzyć świąteczne ozdoby – baranki, kurczaki, zajączki 
i proste serwetki. Wstęp: 5 zł
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W to mi graj!  Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych na wysta-
wach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach ludowych. Wspólnie 
udowodnimy, że aby muzykować nie trzeba być profesjonalistą.
Sztuka jak się patrzy  Zajęcia dla uczniów szkół średnich na wystawie „Macierzyństwo od początku i bez 
końca...”. Co to jest dzieło sztuki? Kto decyduje, czy coś nim jest? Jak oglądać dzieło sztuki? Czy można 
z nim rozmawiać? Czy sztuka jest dla każdego, czy tylko dla znawców? Celem zajęć jest rozwijanie zaintere-
sowania sztuką jako wypowiedzią artystów na ważne indywidualne i społeczne tematy. 
Bilet: 5 zł/os. 
Tradycja w garści Warsztaty na wystawie „Pocztówki państwa Miszkerów”, opowiadającej o pasji Anny 
i Józefa Miszkerów, mieszkańców Bydgoszczy, którzy w latach 50. i 60. XX w. zajmowali się domowym 
wyrobem pocztówek i ich sprzedażą „spod lady”. Uczestnicy obejrzą świąteczne aranżacje w Parku Etno-
graficznym i stworzą świąteczne pocztówki według własnego projektu. Materiały zapewnia organizator. 
Wszystkie zajęcia przeznaczone dla grup ok. 25 os. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43

Zapisy na maj:
Poznajemy Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, 7-10.05.
Zajęcia dla uczniów na wszystkich poziomach nauczania na terenie Olenderskiego Parku Etnograficznego 
w Wielkiej Nieszawce. Kim byli osadnicy olenderscy nad Wisłą? Skąd i kiedy przybyli? Jak mieszkali i czym 
się trudnili? W co wierzyli? W jakim języku mówili? Jak się ubierali?  Bilet: 8 zł/os. Zajęcia przeznaczone dla 
grup ok. 25 os. Zapisy: Olenderski Park Etnograficzny, tel. 513-677-255

FUNDACJA ELŻBIETY ZAWACKIEJ
ul. Podmurna 93, tel. 56 652-21-86, www.zawacka.pl

Wystawy stałe: Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)
Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00. Bilety: dzieci i młodzież - 5 zł, dorośli - 10 zł

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1
www.muzeum.umk.pl

Sztuka polska w Wielkiej Brytanii. nsygnia i portrety Rektorów UMK
Muzeum czynne: wtorek-piątek w godz. 10.00-16.00

MUZEUM DIECEZJALNE
ul. Żeglarska 7, tel. 56 622-11-15
facebook.com/muzeumdiecezjalnetorun

Wysokiej klasy artystycznej dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne, stanowiące część dzie-
dzictwa kulturowego Pomorza, w tym depozyty przechowywane do tej pory w Muzeum Diecezjalnym w Pel-
plinie. Ciekawy jest również sam budynek.

Wydarzenia:
Wizerunek Umęczonego Chrystusa w mistyce i sztuce średniowiecza
4.04. (czwartek), godz. 18.00
Wykład dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej. Wstęp wolny

Świętość, 25.04. (czwartek), godz. 18.00, do 10.06.
Uczestnicy: Anna Barbarowicz, Piotr Będkowski, Beata Bober-Kocoł, Hanna Brzusz-
kiewicz, Magdalena Chomiak, Małgorzata Dawidiuk, Zofia Dąbrowska, Tadeusz Ga-
piński, Mirosław Kocoł, Stanisław Kośmiński, Jolanta Kuszaj, Bogdan Przybyliński, 
Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Danuta Sowińska-Warmbier, Krystyna Sza-
lewska-Gaudyńska, Tomasz Sobecki, Marek Szary, Bożena Szmelter-Fausek, Janusz 
Sytek, Andrzej Wojciechowski, Leszek Warmbier, Adam Zapora, Grażyna Zielińska
W czasach, gdy szargane są świętości, chrześcijanie są prześladowani, a do-
robek kultury chrześcijańskiej często niszczony, profanowany lub spychany na 
margines, stajemy jako twórcy chrześcijańscy jednoznacznie po stronie sacrum 
i nierozerwalnie z nim związanych i wynikających z niego wiecznych wartości - 
piękna, dobra i prawdy. Wystawę dedykujemy patronującemu DŚT św. Janowi 
Pawłowi II.  Wstęp wolny

Dzień Wolnej Sztuki, 27.04. (sobota), godz. 12.00 

Lekcje muzealne:
wtorek-piątek, godz. 10.00-15.30
Diecezja toruńska - szkoła podstawowa, gimnazjum
W herbach zaklęte - szkoła podstawowa
Tajemnice kamienicy mieszczańskiej - gimnazjum, liceum
Proszę, dziękuję, przepraszam – magiczne słowa dawniej, a dziś - szkoła podstawowa
Czy but to atrybut? Czyli Święci odgadnięci! - szkoła podstawowa
Maksymalna ilość uczniów to 25 osób, czas trwania – 60 min. Rezerwacja zajęć: osobi-
ście lub telefonicznie (tel. 505-507-044) z tygodniowym wyprzedzeniem. Opłata: 2 zł od 
ucznia, opiekunowie - wstęp wolny

ŻYWE MUZEUM PIERNIKA
ul. Rabiańska 9, tel. 56 663-66-17
www.muzeumpiernika.pl

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez 
wyrabianie ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.
Bilety: 12 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 17 – dorośli
Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00

MUZEUM ZABAWEK I BAJEK 
ul. Ducha Św. 12, tel. 500-891-079
www.muzeumzabawekibajek.pl

Muzeum zabawek z XIX i pierwszych dekad XX wieku; oferujące nie tylko kolekcję lalek, 
misiów, wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, 
ale również wystawę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z mi-
nionych lat, projekcję starych bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystycz-
ne i literackie dla dzieci i młodzieży inspirowane prezentowaną kolekcją.
Muzeum czynne codziennie w godz. 10.00 -17.00

GWIEZDNE MUZEUM TORUŃ
Rynek Nowomiejski 13, tel. 691-461-314

Najobszerniejsza, unikatowa kolekcja eksponatów związanych z „Gwiezdnymi wojna-
mi” w Polsce. 
Gościom oferujemy przygodę po całym uniwersum Star Wars. Dajemy możliwość ob-
cowania ze światem z odległej galaktyki oraz spotkania najsłynniejszych bohaterów 
kosmicznej sagi tj. Lord Vader, Mistrz Yoda, R2-D2, C-3PO oraz wielu wielu innych. Od-
wiedzających czeka profesjonalne oprowadzanie oraz możliwość wykonania niezapo-
mnianych fotografii z naszymi eksponatami oraz gadżetami. Zwiedzającym towarzyszy 
oryginalna, filmowa ścieżka dźwiękowa. Najmłodszym oferujemy warsztaty plastyczne 
i manualne. Organizujemy również wydarzenia okolicznościowe: urodziny, imieniny 
a także eventy dla miłośników Gwiezdnych Wojen.
Bilety: dzieci i osoby uczące się 5 zł, dorośli 10 zł
Czynne codziennie w godz. 11.00-19.00

MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA
ul. Szkolna 31, 87-122 Grębocin k. Torunia
tel. 56 674-92-00, www.muzeum.grebocin.pl

Muzeum czynne: pon.-pt. godz. 8.00-16.00

Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 
60 osób, indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. Cena - 16 zł/os., w so-
boty 18 zł/os. Wiek - 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl
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wypowiedzi fotografii artystycznej. Współtworzył głośne wystawy gru-
py Zero-61, uczestniczył w jej akcjach efemerycznych. Po rozwiązaniu 
grupy pozostał wierny swojej drodze twórczej, której założeniem było 
łączenie kreacji artystycznej z obiektami codziennego użytku. Tworzył 
głównie fotomontaże i fotokolaże, ale niekiedy też sięgał po inne media: 
asamblaż czy instalację. W późniejszym okresie podejmował ekspery-
menty intermedialne: w performansie i wideo-arcie. 
Wykład wygłosi Stanisław Jasiński. Wstęp wolny

W Pierwszym Rzędzie: Co kryje Przechowalnia?
24.04. (środa), godz. 18.00
Projekcja filmu dokumentalnego, spotkanie z reżyserką Marianną Kor-
man i bohaterem dokumentu, Grekiem z pochodzenia, aktorem Teatru 
Horzycy Niko Niakasem. „Przechowalnia” to debiut Marianny Korman. 
Koordynatorką cyklu jest Karolina Fordońska. Wstęp wolny

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki: Klinika kultury 
27.04. (sobota), godz. 18.00-21.00 
W ofercie Kliniki …zapewniamy badanie kontrolne nasycenia kulturą, 
rentgen kulturalnego mózgu, skierowanie do konkretnych gabinetów, 
m.in.: Szeptów i Wrzasków, Śmiechoterapii, Psychofilmu, Koloroterapii, 
Kulturowstrząsów, Ciszy, Rozbiórki, a także Fotokomórki. Wstęp wolny

Warsztaty:
6.04. Pedagogika teatru w pracy z dziećmi, czyli jak bawić się w teatr? 
Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena: 60 zł, informacje dot. zgłoszeń na www
27.04. Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek. 
Zajęcia prowadzi Erwin Regosz, cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 19.04.
27-28.04. Teatr w ruchu. Porusz swoją wyobraźnię. 
Zajęcia prowadzi Damian Droszcz, cena: 120 zł, termin zgłoszeń: 19.04.

Konkursy:
Eliminacje rejonowe 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 5.04. (pt.), godz. 10.00 
Punktem odniesienia dla uczestników tegorocznego konkursu jest stuletnie dziedzictwo Teatru 
Reduta, czyli najważniejszej polskiej sceny eksperymentalnej międzywojnia. 64. OKR odbywa się 
bowiem pod hasłem: O czym musimy pamiętać... W stulecie powstania Reduty. Konkurs przepro-
wadzany jest w formie czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatrów jednego 
aktora oraz wywiedzione ze słowa. Wstęp wolny
Zgłoszenia na konkurs KATAR Film, do 6.04. 
W konkursie mogą wziąć udział autorzy filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży a także 
wideoklipów i innych form szeroko pojętej sztuki filmowej oraz filmów eksperymentalnych. Jeden 
uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy obrazy, przy czym nadsyłane prace nie 
powinny być dłuższe niż 40 minut. Filmy konkursowe mogą być zrealizowane zarówno w kon-
wencji animacji, jak i żywego planu oraz – rzecz jasna – obie te formy łączyć. Projekcje finałowe 
odbędą się 25.05. w Kinie Centrum w CSW „. Filmy konkursowe oceni jury, które przyzna nagrody 
i wyróżnienia. Regulamin na www

Zajęcia edukacyjne:
XXVII Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych 
10-12.04. Warsztaty budowania słuchowiska radiowego Mamy głos! (prowadzi Magdalena Jasiń-
ska) oraz warsztaty teatralne Czarna dziura (prowadzi Agnieszka Zakrzewska).
24-26.04. Warsztaty budowania słuchowiska radiowego Mamy głos! (prowadzi Magdalena Jasiń-
ska) oraz warsztaty fotograficzne Czarne dziury wokół nas (prowadzi Stanisław Jasiński)
Program adresowany do uczniów z małych miejscowości. 
Konsultacje fotograficzne, 12, 26.04. (piątek), godz. 15.30-18.00
Indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. 
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński. Wstęp wolny
Teatralny rozruch, 13.04. (sobota), godz. 9.00
Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 7-10 lat. Spotkanie pod hasłem Okiełznaj 
przestrzeń – scenografia bez tajemnic.
Prowadząca: Agnieszka Zakrzewska. Cena 5 zł. Zgłoszenia do 5.04.
Poranne figle, psoty i żarty, 13.04. (sobota), godz. 11.00 (I grupa) i 12.30 (II grupa)
Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 4-6 lat. Kwietniowe zajęcia to zabawa z prze-
strzenią pod hasłem Okiełznaj przestrzeń – co jest wokół nas?
Prowadząca: Agnieszka Zakrzewska. Cena 5 zł/dziecko (opiekun bezpłatnie). 
Zgłoszenia do 5.04.

Zaprezentują się wokaliści i grupy teatralne ze szkół specjalnych, warsz-
tatów terapii zajęciowej i innych instytucji pracujących na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Inicjatorem Spotkań jest Klub Ośmiu Wspaniałych MDK. 
Zapisy grup pod nr tel. 601-237-905 (Magdalena Illeczko)

Happening z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca
24.04. (środa), godz. 17.00
Tancerze z MDK oraz OPP Dom Harcerza zapraszają na świętowanie Mię-
dzynarodowego Dnia Tańca. Happening rozpocznie się przy zegarze nie-
daleko MDK, a następnie przejdzie ulicą Szeroką do OPP Dom Harcerza.
Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca
26.04. (piątek), godz. 18.00
Zaprezentuje się Korporacja Taneczna Baby Jagi, Forma oraz Fiku Miku. 
Wstęp wolny

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA
Rynek Staromiejski 7, tel. 56 622-39-50
www.domharcerza.torun.pl

Otwarty Turniej Szachowy , 6.04. (sobota), godz. 10.00-15.00
W cyklu Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich 2017/18

Warsztaty wielkanocne, 13.04. (sobota), godz. 12.00-13.30
Warsztaty międzypokoleniowe. Wstęp wolny. Zapisy: 56 622-39-50

Warsztaty w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki: Uwaga, świeżo malowane 
– wyzwanie dla malarzy amatorów, 25.04. (czw.), godz. 12.00-16.00 
Uzbrojeni w profesjonalne materiały z paletą w ręku podejmiemy temat 
na przydzielonym losowo stanowisku. A życie w dawnym Pałacu Meis-
snerów toczyć się będzie w codziennym torem. Los zdecyduje, czy swoich 
modeli odkryjecie w sali baletowej, komputerowej, czy nad szachownicą. 
Chwytajac na gorąco relacje ludzi i miejsca, stworzymy wystawę obrazów 
Wstęp wolny. Zapisy: 56 622-39-50

Happening taneczny z okazji Międzynarodowego Święta Tańca 
24.04. (środa), godz. 17.00  (opis przy MDK)

Wciągnięte w taniec, od 24.04.
Wystawa fotografii Zespołu Tańca Współczesnego Hulaj-Noga autorstwa 
Pawła Szymkowiaka 
Wiosenna wystawa malarstwa, kwiecień 
Wystawa kompozycji malarskich uczestników pracowni plastycznej, two-
rzących pod kierunkiem Agnieszki Oberlan-Stefańskiej. 
Kwitnące rośliny ogrodu, kwiecień 
Wystawa kompozycji rysunkowych i malarskich uczniów pracowni pla-
stycznej, tworzących pod kierunkiem Danuty Ciechanowskiej. 
Miejsce: Ogród Zoobotaniczny, ul. Bydgoska 7

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
ul. Szpitalna 8, tel. 56 652-27-55, www.woak.torun.pl

Spotkania i wykłady:
Książkożercy – cykl spotkań czytelniczych
10.04. (środa), godz. 17.00 dzieci i 18.00 młodzież i dorośli
Spotkanie prowadzą: Agnieszka Zakrzewska i Magdalena Jasińska. Wstęp wolny

Historia Fotografii: Michał Kokot. Powrót do źródeł fotografii 
17.04. (środa), godz. 16.45
Pod koniec lat 60. do toruńskiej grupy Zero-61 dołączył student historii, 
Michał Kokot. Wraz z pozostałymi „zerowcami” kreował nowoczesny styl 
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Land arty – wyrazy natury, 27.04. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty, w czasie których oddamy głos naturze. W odpowiedzi na ha-
sła komunikacji będziemy wyrażać siebie przez tworzenie plastycznych 
kompozycji i instalacji z naturalnych materiałów. 
Dla dzieci w wieku szkolnym.  Prowadzenie: Aleksandra Strzelec. W ramach Toruńskiego Festi-
walu Nauki i Sztuki. Zapisy i informacje: okolna@dommuz.pl lub tel. 56 654-84-56. Wstęp wolny

Rodzinny pchli targ – Flumark, 28.04. (niedziela), godz. 10.00
Wystawiamy różnorodne przedmioty, rzeczy dla przyszłych rodziców, nie-
mowląt, dzieci, nastolatków, rodziców, dziadków i pradziadków, czyli dla 
każdego coś miłego. Tu każdy może wymienić się lub wystawić na sprze-
daż swoje rzeczy. Dzieci same mogą sprzedawać swoje zabawki, a rodzice 
w miłej atmosferze poznać się, znaleźć coś dla siebie i dobić targu.
Wstęp: wolny/ 5 zł opłata za wystawienie się. Zapisy dla wystawców: okolna@dommuz.pl, nr 
tel. 56 654-84-56

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 622-14-77
www.mdktorun.pl

Finał Tanecznych Spotkań Integracyjnych
4.04. (czwartek), godz.10.30-12.00
Projekt realizowany jest przez MDK, CKU TODMiDN oraz SPS nr 19. 
W programie tańce w kręgu z różnych stron świata: Bim Bam Bom (Izra-
el), Walc przyjaźni (Francja), Macedońska dziewczyno (Macedonia), Tro-
jak (Polska), Nodeul – taniec koreański, Langisandur - taniec z Islandii, 
Trem Bala – taniec z Brazylii, Trojka – taniec z Rosji, Żeno (Chorwacja)
Premiera Teatru R.Bezimienni „Hiperwentylacja”
5.04. (piątek), godz. 19.00 
Fragmenty prozy Edgara Kereta w połączeniu z poetyką utworów mu-
zycznych zespołu Maanam. Scenariusz i reż. Małgorzata Chojnowska-
-Wiśniewska, kostiumy- Kalina Dorożyńska 
55-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń, 6.04. (sob.), godz. 17.00
Muzyczne wydarzenie składające się z wielu ciekawych choreografii, 
strojów z różnych regionów Polski oraz muzyki na żywo w wykonaniu ka-
peli Młodego Torunia. Na scenie 120 wykonawców ze wszystkich grup.  
Wejściówki w cenie 15 zł do nabycia w portierni MDK. Miejsce: Aula UMK

XXIV Miejski Finał Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu 
Wspaniałych, 9.04. (wtorek), godz. 14.00
Wręczenie dyplomów, odznak oraz upominków laureatom konkursu. 
W części artystycznej zaprezentuje się chór A.R. Gentum z MDK.
Warsztaty psychologiczne „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami”, 
9.04. (wtorek), godz. 17.00
Praktyczne zajęcia skierowane do uczniów zainteresowanych tematami 
psychologicznymi oraz rozwojem osobistym. Wydarzeniu towarzyszyć 
będzie prezentacja oferty edukacyjnej uczelni prowadzącej kierunek 
psychologia oraz punktu informacji europejskiej Eurodesk Polska. 
Zapisy na stronie: www.swps.pl

Uczta teatralna w wykonaniu wychowanków grup teatralnych MDK, 
13.04. (sobota), godz. 18.00
W programie: proza, poezja oraz utwory muzyczne.
Wystawa pracowni plastycznej Archipelag Twórczości
16.04. (wtorek), godz. 18.00
X Artystyczne Spotkania Osób Niepełnosprawnych ASON 2019
25.04. (czwartek)

zbyt przyjaźnie nastawiony, postanawia jednak oprowadzić Rudego po 
podwórku. Po spektaklu zapraszamy na warsztaty. Prowadzenie: Joanna Łagan. 
Wstęp: 10 zł

Teatr Amorficzny: Pan świadomości – spektakl popremierowy
10.04. (środa), godz. 19.00
Spektakl przygotowała grupa starsza, którą tworzą obecnie studenci 
oraz osoby już pracujące. Jedną z ważniejszych idei spektaklu jest myśl: 
„Tyle wiesz o sobie, ile ci powiedzą inni, a wiedzą o Tobie tyle ile im sam 
powiesz”. W spektaklu wykorzystano utwory Mirona Białoszewskiego 
oraz tekst Kazimierza Dąbrowskiego. Wstęp wolny

Ozdób wielkanocnych moc – warsztaty rodzinne
13.04. (sobota), godz. 11.00
Będziemy tworzyć stroiki wielkanocne i ozdoby. Powstaną zające, kur-
czaki, koguciki i baranki. Wykorzystamy do tego przeróżne materiały i bę-
dziemy łączyć techniki. 
Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Obowiązują wcześniejsze zapisy 56 664-49-12. Wstęp 10 zł

Wokół sztuki – ozdoby wielkanocne, 16.04. (wtorek), godz. 10.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Podczas warsztatów uczest-
nicy wykonają różnego rodzaju ozdoby związane ze świętami Wielkanocy. 
Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 10 zł (dla grup zorganizowanych).

Ab ovo... ( od jajka....), 16.04. (wtorek), godz. 17.30 
Rodzinne tworzenie ozdób na wielkanocne stoły oraz kartek świątecz-
nych w różnych technikach plastycznych. Uczestnicy poznają także wy-
brane ciekawostki na temat motywu jajka w różnych kulturach i sztuce. 
Zapraszamy wszystkich od 5 do 100 lat. Prowadząca: Joanna Łagan. Wstęp: 7 zł 

Od słowa do słowa narasta rozmowa, 25.04. (czwartek), godz. 18.00
Warsztaty ruchowo-plastyczne wokół komunikacji werbalnej i niewer-
balnej. Uczestnicy poznają wybrane elementy komunikacji, w tym także 
zasadę personalizmu, aktywnego słuchania oraz przykłady niewerbal-
nych komunikatów. Uczestnicy mogą wybrać formę pracy: plastyczną lub 
ruchową. Prowadząca: Joanna Łagan. Warsztaty w ramach XIX Toruńskiego Festiwalu Nauki 
i Sztuki. Zapisy: (56) 66-44-912 lub: poznanska@dommuz.pl. Wstęp wolny

Kreatywna Inspiratornia – fluopark, 30.04. (wtorek), godz. 11.00
Warsztaty recyklingowe dla młodzieży, podczas których nauczymy się 
wplatać i wyplatać szydełkowe wzory. Powstaną prace, które następnie 
zawisną jako część instalacji we fluoparku przy Domu Muz. 
Zajęcia dla grup zorganizowanych. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska.  Wstęp wolny

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56
Ogródnik – Mój własny ogród. Warsztaty projektowania krajobrazu
3.04. (środa), godz. 16.30
Zajęcia są okazją uczenia się, jak tworzy się własny projekt ogrodu. Zma-
gania odbywają się pod okiem architekta krajobrazu. 
Warsztaty mają charakter cykliczny, w każdej chwili można dołączyć. 
Zapisy: okolna@dommuz.pl/ tel. 56 654-84-56. Prowadzenie: Aleksandra Strzelec. Wstęp: 15 zł

Popołudnie z planszówkami, 9.04. (wtorek), godz. 15.30
Dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręcznościowe. Instruk-
torzy oraz stali uczestnicy zajęć będą w razie potrzeby tłumaczyć zasady. 
Na zakończenie przewidziany jest poczęstunek. Wstęp wolny

Wielkanocne słoiki – warsztaty rodzinne, 10.04. (środa), godz. 16.30
Warsztaty rodzinno-florystyczne. Będziemy tworzyć w słoikach kompozy-
cje wielkanocne z roślin i dekoracyjnych motywów.
Prowadzenie: Aleksandra Strzelec. Zapisy: okolna@dommuz.pl, tel. 56 654-84-56. Wstęp: 40 zł 
(można pracować w parach)

Kreatywne popołudnie w świetlicy, 11.04. (czwartek), godz. 15.30
Warsztaty plastyczne, w czasie których będziemy wykonywać ozdoby 
wielkanocne. Prowadzenie: Aleksandra Strzelec. Wstęp wolny
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Popołudnie z Jackiem Beszczyńskim, 11.04. (czwartek), godz. 17.00
Spotkanie z toruńskim bardem, animatorem kultury, poetą, autorem 
książek dla dzieci, twórcą festiwalu Anielskie Spotkania. Popołudnie 
umilą utwory Bułata Okudżawy, śpiewane z akompaniamentem gitary 
klasycznej. Wstęp wolny

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13, tel. 56 622-87-14

Wielka Brytania. Prelekcja Edwarda Świtalskiego
8.04. (poniedziałek), godz. 10.00
Dotrzemy do Walii, Anglii, Szkocji i Północnej Irlandii. Wstęp wolny

Prelekcja i warsztaty: Motanki – słowiańskie lalki dobrych życzeń
29.04. (poniedziałek), godz. 10.00
Magiczne spotkanie z baśnią i mitem. Zaprezentujemy motankę – tra-
dycyjną lalkę słowiańską. Poznamy jej historię i dowiemy się, do czego 
służyła. W części warsztatowej pokażemy, jak wykonać motankę. 
Udział na podstawie bezpłatnych wejściówek, które można odebrać w Ośrodku

Zaczarowany świat Tymoteusza Garczyńskiego, do 26.04.
Tymoteusz Garczyński swoją aktywność twórczą rozpoczął ponad 30 lat 
temu w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Jest 
laureatem wielu konkursów plastycznych. To pierwsza tak duża indywi-
dualna wystawa jego dorobku. Wstęp wolny

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA 
ul. Gagarina 13, tel. 56 611-43-99, www.bu.umk.pl

Łukasz Rogiński: Słowo – Obraz – Materia, do 30.04.
Karty powieści Michała Bułhakowa, które tak zainspirowały Łukasza Ro-
gińskiego, pełne są niecodziennych historii i niezwykłych postaci. Wie-
lowymiarowo wykreowana została także tytułowa Małgorzata. Galerię 
tych postaci możemy oglądać na stworzonych przez Łukasza Rogińskie-
go ilustracjach do powieści Mistrz i Małgorzata. 
Łukasz Rogiński urodził się w Wilnie w 1936 r. w rodzinie artystycznej. 
Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdań-
sku w l. 1954-1960. Od 1961 r. członek Okręgu Gdańskiego Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Na początku uprawiał przede wszystkim 
grafikę artystyczną i malarstwo, później zajmował się głównie ceramiką.
Harry hrabia Kessler, 3.04. (środa), godz. 13.30, do 5.05.
Bohaterem ekspozycji, przygotowanej przez ambasadę Niemiec w Pol-
sce, Harry-Kessler-Gesellschaft oraz Deutsches Literaturarchiv Marbach, 
jest Harry hrabia Kessler (1868-1937) - dyplomata, mecenas sztuki, au-
tor pasjonujących dzienników. Kessler znał oraz doprowadził do uwol-
nienia marszałka Piłsudskiego z twierdzy w Magdeburgu i był pierwszym 
kierownikiem poselstwa niemieckiego w wolnej Warszawie w 1918 r. 
W wernisażu udział weźmie attache kulturalny ambasady Republiki  
Federalnej Niemiec w Polsce. 
Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka, Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Toruniu

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
ul. Dąbrowskiego 4, www.bptorun.edu.pl

Polska książka obrazkowa oczami młodego czytelnika - wystawa
2.04. (wtorek), godz. 12.00, do 30.04.
Opis wyżej: Książnica Kopernikańska, Filia nr 1, 
gdzie także można oglądać wystawę

Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41, tel. 56 652-90-82
Kiermasz taniej książki, 1-5.04.
2000 – tyle książek trafi na kiermasz. Za każdą książkę zapłacicie nie 
więcej niż 2 złote. Ostatniego dnia ceny do negocjacji. W sprzedaży: lite-
ratura piękna i popularna oraz książki dla dzieci i młodzieży. 
Kiermasz w godzinach otwarcia biblioteki: w poniedziałek, wtorek i czwartek 11.00-19.00; w śro-
dę 11.00-15.00; w piątek 8.30-16.00.

Kiermasz rękodzieła, 8, 15.04. (poniedziałki), godz. 11.00-19.00
W sprzedaży: ręcznie wykonane kartki świąteczne, dekoracje wielkanoc-
ne oraz wiele innych niepowtarzalnych przedmiotów idealnych nie tylko 
świąteczne prezenty. Wstęp wolny

Filia nr 16, ul. Raszei 1, tel. 56 610-67-59
Akademia Twórczych Pomysłów
1 i 2, 8 i 9, 15 i 16, 29 i 30.04, godz. 17.00
Kwietniowa Akademia upłynie pod znakiem Świąt Wielkanocnych. 1 
i 2.04. uszyjemy jajko z kurczaczkiem lub króliczkiem w środku. 8 i 9.04. 
będziemy pleść koszyczki wielkanocne. 15 i 16.04. zrobimy stroik świą-
teczny i posiejemy rzeżuchę. 29 i 30.04. będziemy składać papierowe 
zwierzęta metodą origami. Zajęcia bezpłatne, zapisy: 56 610-67-59

Tato, a po co? Tato, a dlaczego? Ważne pytania małych odkrywców
3.04. (środa), godz. 17.00
Zajęcia dla ojców i dzieci w formie prostych eksperymentów. Poznamy 
tajemnice powietrza - jego cechy i właściwości. Udział bezpłatny

Spotkanie autorskie: Monika Wiśniewska - Polska dziewczyna w pogoni 
za angielskim snem, 4.04. (czwartek), godz. 17.00
Pisarka i nauczycielka języka angielskiego. Od 2004 r. mieszka i pracu-
je w Wielkiej Brytanii. Debiutowała w 2018 książką „Polska dziewczyna. 
W pogoni za angielskim snem”. Opisuje w niej trudną rzeczywistość, 
z którą musiała się zmierzyć jako emigrantka. Wstęp wolny

Popołudnie z mangą, 4, 11, 25.04.(czwartki), godz. 16.00-17.30
Najpierw oglądamy fragmenty filmów, dyskutujemy, a potem uczymy się 
rysować mangę. Krok po kroku pokazujemy kolejne etapy tworzenia ja-
pońskiego komiksu. Dla młodzieży powyżej 13 roku życia. Wstęp wolny

Kobiece inspiracje, 5.04. (piątek), godz. 17.00
Pokażemy, jak ozdabiać styropianowe jajka metodą decoupage. Stworzy-
my kolorową i trwałą wersję wielkanocnych pisanek. 
Warsztaty bezpłatne, należy przynieść styropianowe jajka zwykłej wielkości.

Poznaj z nami GO, 6 i 20.04. (soboty), godz. 10.00
GO to starochińska gra planszowa, popularna również w Korei i Japonii, 
a w ostatnich latach zdobywająca popularność na całym świecie, także 
w Polsce. Jest specyficznym połączeniem nauki, sztuki i sportu. 
Dla osób w wieku 8+. We współpracy z Toruński Klubem GO „Akai Ryuu”. Udział bezpłatny

Brydż dla seniorów, 9.04. (wtorek), godz. 16.30- 19.30
Darmowe spotkania brydżowe. Zajęcia poprowadzi mistrz międzynaro-
dowy Jerzy Misiórski. Wstęp wolny

Akademia Kreatywnego Malucha, 11.04. (czwartek), godz. 10.00
Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem 2-, 3- lub 4-latka – zapraszamy. Bę-
dziemy: bawić się z rówieśnikami; poznawać piękno literatury dziecięcej 
poprzez czytanie bajek i wierszy dla dzieci; rozwijać sprawność manu-
alną dzięki zabawom plastyczno-sensorycznym; rozwijać sprawność ru-
chową poprzez zabawy przy muzyce. 11.04. bohaterem spotkania będzie 
Bob Budowniczy.  Zajęcia bezpłatne, zapisy: 56 610-67-59
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WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, www.ksiaznica.torun.pl

Gramy w bilard indyjski, 1, 8, 15, 29.04 (pon.), godz. 17.00-20.00
Połączenie bilardu, snookera i gry w… kapsle. W carrom można grać je-
den na jeden lub w parach (debel). Do dyspozycji są 4 stoły. 
Wieczór bibliofilski - Zefiryn Jędrzyński (1930-2019) we 
wspomnieniach Przyjaciół, 2.04. (wtorek), godz. 17.00
Zefiryn Jędrzyński (1930–2019) - zasłużony dla Torunia i regionu, dzien-
nikarz i publicysta. Od 1975 do 1981 r. był redaktorem naczelnym „No-
wości”, funkcje tę sprawował także w „Gazecie Pomorskiej” od 1981 r., 
a pracował w redakcji już od 1959 r. Autor biogramów, w tym i tych na 
potrzeby „Słownika badaczy literatury polskiej” oraz „Toruńskiego Słow-
nika Biograficznego”. Bibliofil - członek Towarzystwa Bibliofilów im. Jo-
achima Lelewela oraz Towarzystwa Miłośników Torunia. 
Organizatorzy: Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, Towarzystwo Miłośni-
ków Torunia, Książnica Kopernikańska. 

Świąteczne Spotkanie z Grami Planszowymi
6.04. (sobota), godz. 12.00-14.00
W programie: kiermasz używanych gier planszowych; prezentacja no-
wych gier w wypożyczalni; wolne granie – wypożycz i zagraj na miejscu. 
Udział w kiermaszu płatny tylko dla sprzedających. Wynajęcie stoiska: 5 zł. 
Rezerwacja: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl 

Kiermasz książek, 8-13.04.
Największy kiermasz taniej książki w tym roku. Na sprzedaż trafi 4000 
tytułów; przede wszystkim literatura popularnonaukowa, beletrystyka, 
encyklopedie, słowniki tematyczne i językowe oraz albumy. 8.04. swoje 
wydawnictwa sprzedawać będzie Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 
Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00, w sobotę 10.00-15.00. Wstęp wolny

Spotkanie poświęcone twórczości literackiej Aliny Merdas RSCJ
11.04. (czwartek), godz. 17.30
Alina Merdas RSCJ (1925-2010) – zakonnica Zgromadzenia Najświętsze-
go Serca Jezusa. Absolwentka i doktorantka Wydziału Humanistycznego 
UMK. Doktor nauk humanistycznych i członek polskiego PEN-Clubu, au-
torka studiów o Norwidzie. Od 1991 r. do śmierci zajmowała się dzia-
łalnością ewangelizacyjną w dziedzinie kultury poprzez pracę naukową 
i publicystykę, zaangażowanie w mass media i duszpasterstwo środo-
wisk twórczych. Jej bibliografia liczy blisko 500 pozycji. Twórczość Aliny 
Merdas przedstawi Grażyna Blanc, dziennikarka i teatrolog. Wstęp wolny

Spotkanie autorskie: Robert Makłowicz, 12.04. (piątek), godz. 19.30
Robert Makłowicz (ur. 1963 w Krakowie) – dziennikarz, pisarz, publi-
cysta, podróżnik i nade wszystko autor książek i programów telewizyj-
nych o tematyce kulinarnej. Historią pasjonuje się od zawsze, zwłaszcza 
dziejami Europy Środkowej w dobie panowania Habsburgów. Pozostałe 
zainteresowania nazwać można szeroko rozumianą konsumpcją – od 
literatury, poprzez muzykę, po destylaty owocowe, wina oraz kuchnię. 
Wstęp wolny

Spotkanie autorskie: Sylwia Chutnik, 26.04. (piątek), godz. 18.30
Jedna z najbardziej uznanych polskich pisarek, autorka m.in. „Kie-
szonkowego atlasu kobiet”, „Dzidzi”, „Cwaniar”. Laureatka Paszportu  

„Polityki”, dwukrotnie nominowana do Literackiej Nagrody Nike. Prezeska 
Fundacji Mama, laureatka społecznego Nobla Ashoki. Chutnik jest rów-
nież autorką trzech tekstów pisanych specjalnie dla teatru: „Muranooo”, 
„Aleksandra” i „Wanda”. Wstęp wolny

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23, tel. 56 621-08-69
Wystawa pokonkursowa: Polska książka obrazkowa oczami młodego 
czytelnika, 2-30.04.
Wystawa stanowi część projektu „Wokół książki dziecięcej i młodzieżo-
wej”, realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną we współpracy z WBP 
Książnicą Kopernikańską, Biblioteka Uniwersytecką oraz Galerią i Ośrod-
kiem Plastycznej Twórczości Dziecka. Wystawa prezentuje prace plastycz-
ne uczestników I edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Polska 
literatura dziecięca i młodzieżowa w ilustracji”. Na I edycję zgłoszono 
146 prac plastycznych z 26 placówek oświatowych. Zadaniem uczestnika 
konkursu było zilustrowanie książki polskiego autora lub ilustratora. Wy-
stawie towarzyszy ekspozycja książek, pokazująca rozwój ilustracji w pol-
skich wydawnictwach adresowanych do młodego odbiorcy i prezentująca 
dorobek najwybitniejszych polskich ilustratorów XX i XXI wieku. 
Z laureatami konkursu spotkamy się podczas podwójnego wernisażu, który odbędzie się o godz. 
11.30 w bibliotece przy ul. Jęczmiennej 23, a o godz. 12.00 w Bibliotece Pedagogicznej.

Spotkanie autorskie: Marta Lewandowska i Rafał Mróz
4.04. (czwartek), godz. 17.30
Spotkanie literackie w formie rozmowy dwojga utalentowanych poetów. 
Marta Lewandowska, bawiąc się wieloznacznością języka polskiego, 
grą słów, metaforami i neologizmami, zaczęła tworzyć POtwory, których 
można doświadczyć na www.dotykemocji.pl. Zwieńczeniem pierwszych 
lat istnienia bloga był album „Sztuka kochania... siebie w 15 aktach”. 
Niedawno wydała swoją pierwszą powieść – „Róża i ludzie miasta”. Rafał 
„Rahu” Mróz zaczął pisać w szkole podstawowej, zafascynowany poezją 
Wojaczka, Bukowskiego i Jesienina. Jego arcymistrzem jest Zbigniew Her-
bert. Mróz jest członkiem Grudziądzkiej Grupy Literackiej „Kwadryga”. 
Pisze głównie o emocjach targających życiem człowieka. Używa prostego 
i przystępnego języka.Spotkanie poprowadzi Margota Kott.Wstęp wolny

Filia nr 4, ul. Poznańska 52, tel. 56 651-36-85
Podgórz sprzed lat. Piaski – Podgórz: relacje wzajemne
1.04. (poniedziałek), godz. 18.00
1 kwietnia 1938 r. miasto Podgórz utraciło samodzielność i stało się czę-
ścią Torunia. Tym razem opowiemy o przyłączeniu Piasków do Podgórza. 
Na terenie tego podgórskiego „przedmieścia” zlokalizowane były obiekty 
niezwykle ważne dla rozwoju lewobrzeża oraz dla miejscowej społeczno-
ści: główny dworzec kolejowy Torunia, lokomotywownia, kościół katolicki 
pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła. Prelekcję przedstawi Katarzyna 
Kluczwajd, autorka książki „Podgórz. Toruńskie przedmieścia sprzed lat”.

Filia nr 6, ul. Lelewela 3, tel. 56 655-18-48
Warsztaty artystyczne, 11.04. (czwartek), godz. 13.00-16.00
Warsztaty poprowadzą instruktorzy Kamienicy Inicjatyw. Wyczarujemy 
zajączki, kurczaczki, pisanki, kartki świąteczne, a z papierowej wikliny wy-
pleciemy wielkanocne koszyczki. Warsztatom towarzyszyć będzie wystawa 
symboli świąt Wielkiej Nocy wykonanych przez panie z Kamienicy Inicjatyw. 
Wstęp wolny. Materiały zapewniają organizatorzy.
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większa od poprzedniej. (…) Wystawa ta jest jedną z nieskończoności 
w diaphanalnym continuum cyklu wystaw #000000. Jest próbą kontaktu 
z otaczającym nas metafizycznym światem, symptomem wyrywającym 
się z ogółu, by wciągnąć nas w nieskończoność.” (Paweł Franciszek Ja-
skuła). Paweł Franciszek Jaskuła – ur. w 1993 roku w Poznaniu. W 2012 r.  
rozpoczął studia licencjackie na kierunku malarstwo na UAP. Nominowa-
ny do nagrody fundacji Trzy Mosty w Warszawie w 2015 oraz zdobywca 
głównej nagrody w 2016 r. w tymże konkursie. W 2017 r. ukończył studia 
na UA w Poznaniu z oceną celującą za pracę dyplomową pod tytułem 
ETHER oraz za pracę teoretyczną „Światło jako architekt świata. Diapha-
num jako mediator między fizyką na metafizyką”, za którą został nomi-
nowany do najlepszej pracy teoretycznej na UAP w r. 2016/2017.

Galeria czynna: wtorek, godz. 12.00-20.00, środa-niedziela, godz. 11.00-18.00

Wydarzenia:
Toruń za pół ceny, 5-7.04. (piątek-niedziela), godz. 11.00-18.00
W ramach akcji zapraszamy do bezpłatnego zwiedzania aktualnych wystaw.

Projekt dla…: Japońska szkoła plakatu: specyfika i odrębność – wykład 
Zdzisława Schuberta, 16.04. (wtorek), godz. 18.00
Jednym z największych fenomenów w plakacie światowym drugiej poło-
wy XX w. był plakat japoński. Projektantom z tego kraju udało się umie-
jętnie powiązać wielusetletnią tradycję rodzimego malarstwa i grafiki 
z aktualnymi trendami sztuki nowoczesnej. Pojawiła się bardzo orygi-
nalna szkoła plakatu, zaliczana obok polskiej i szwajcarskiej do najważ-
niejszych na świecie. Zdzisław Schubert – historyk sztuki, wieloletni 
pracownik Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zorganizował ponad 60 
wystaw czołowych polskich twórców plakatu, m.in. Jana Lenicy, Fran-
ciszka Starowieyskiego, Jana Młodożeńca, Romana Cieślewicza, Walde-
mara Świerzego i in. Wstęp wolny

Dzień Wolnej Sztuki, 27.04. (sobota), godz. 12.00
W czasie akcji będzie można dokładnie przyjrzeć się pięciu dziełom pre-
zentowanym na aktualnych wystawach. Przy każdym z nich stać będzie 
wolontariusz, który opowie o danej pracy, a także będzie motywował 
zwiedzających do podjęcia refleksji i nabrania odwagi do samodzielne-
go szukania odpowiedzi na nasuwające się im pytania. Wstęp wolny

Edukacja:
Sztuka Prostoty Szuka: warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
Dla grup zorganizowanych. Zajęcia nawiązują do aktualnych wystaw. Warsztaty skierowane do różnych 
grup wiekowych, a ich uczestnicy będą mogli doświadczyć bogactwa środków wyrazu, które można 
zaangażować do tworzenia współczesnej sztuki. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub info@wozownia.pl 
(kontakt: Natalia Cieślak). Wstęp na podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł
Lekcja w galerii
Projekt skierowany do młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej oraz licealistów (13-18 lat). 
Uczestnicy będą zaznajamiać się z językiem sztuki współczesnej i poznawać pojęcia charaktery-
styczne dla tej dyscypliny. Każde ze spotkań odbywa się na aktualnie prezentowanej ekspozycji, 
która stanowi punkt wyjścia do swobodnej wymiany spostrzeżeń między uczestnikami a prowa-
dzącym. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub laboratorium@wozownia.pl (kontakt: Joanna Gwiazda)

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

Dzieła Annale ZPAP – Toruń 2018/19, 10.04. (śr.), godz. 17.00, do 30.04.
Coroczny przegląd nowej, w ciągu ostatniego roku powstałej - twórczości 
członków ZPAP zamieszkałych w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Ino-
wrocławiu, Aleksandrowie Kujawskim, Ciechocinku, Brodnicy, Chełmnie, 
Skłudzewie, Tryszczynie i innych miejscowościach naszego województwa. 

Centrum Sztuki Filmowej

Pokazy filmowe i spotkania towarzyszące wystawie „Marina Abramović. 
Do czysta” szczegóły na www

Spotkanie filozoficzne: przedpremierowy pokaz filmu „Schyłek dnia”, 
reż. László Nemes, 3.04. (środa), godz. 18.00
Po seansie dyskusja z prof. Krzysztofem Abriszewskim. Bilety: 12/14 zł

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA – Teraz Dzieci Mają 
Głos. Pokaz animacji dla dzieci, 6.04. (sobota)
godz. 12.15 program przedszkolny, godz. 14.00 program wczesnoszkol-
ny. Bilety: 10 zł

Seniorskie ujęcia 7, 10.04. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów. Bilety: 1 zł

HBO GO Specials: Pokaz filmu dokumentalnego „Leaving Neverland”
13.04 (sobota), cześć I godz. 18.00, cześć II godz. 20.00 Wstęp wolny

Kino dla seniora, 17.04. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Kurier” reż. Władysław Pasikowski, Polska, 2019. Bilety: 10 zł

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, wejście od ul. Ducha Św. 6
tel. 56 622-63-39, www.wozownia.pl

Maciej Andrzejczak & Dawid Marszewski - Półśrodki, do 28.04.
Świat sztuki bywa przewrotny. Paradoksalnie czasem nie środki, a półśrodki 
prowadzą do bardziej inspirujących rozwiązań. Zatrzymanie się w pół kroku, 
pozostanie przy wstępnym modelu, zdanie się na szablon, inspirowanie się 
obrazami wirtualnymi o niskiej rozdzielczości, korzystanie z czegoś, co już 
gotowe lub półgotowe – to tylko kilka strategii stosowanych przez Macieja 
Andrzejczaka i Dawida Marszewskiego. Maciej Andrzejczak – absolwent Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu. W 2017 roku obronił pracę dyplomową 
na Wydziale Malarstwa i Rysunku. Laureat 37. nagrody na najlepszy dyplom 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zdobywca pierwszej nagrody kon-
kursu artNOBLE 2017. Od 2018 r. asystent w II Pracowni Rysunku na UA 
w Poznaniu. Dawid Marszewski – absolwent UA w Poznaniu. W 2016 r. z wy-
różnieniem obronił pracę dyplomową. Pracuje jako asystent w XII Pracowni 
Malarstwa. Doktorant na Wydziale Malarstwa i Rysunku. 
Życie w wyobraźni, do 28.04.
artyści: Bogusz Bogatko, Piotr Bosacki, Marta Buczkowska, Lim Cha, Marco Giordano, Józef Roba-
kowski, Rozdzielczość Chleba, Gabriele de Santis, Claudia Sinigaglia, Tytus Szabelski

„Między IRC-owym „Cześć, skąd klikasz?” a bieżącymi tweetami upły-
nęło prawie trzydzieści tłustych lat entuzjastycznego zadomawiania się 
w Globalnej Wiosce. Druga strona medalu tego epokowego osiągnięcia 
to częściowa utrata kontaktu z rzeczywistością fizyczną. Termin „postra-
dać zmysły” jest zarazem wyjaśnieniem procesu utraty kontaktu sen-
sualnego, a więc zapośredniczonego przez części ciała, takie jak uszy, 
nos czy język. Zwariować to znaczy żyć tylko w wyobraźni. (…) Do udziału 
w wystawie zaprosiłam artystów zainteresowanych istnieniem granic 
między wybranym zakresem rzeczywistości i nierzeczywistości. Ich prace 
dotyczą przestrzeni psychologicznych, emocjonalnych, wizualnych i, po-
wiedzmy, ogólnych. ” (Dobrosława Nowak)
Paweł Franciszek Jaskuła - 0 /alef zero/, do 28.04.
„Alef zero jest matematycznym symbolem do oznaczenia najmniejszej, 
podstawowej nieskończoności. W skali alefów możemy wyznaczyć ko-
lejne: alef jeden, alef dwa, alef trzy itd. Każda nieskończoność będzie 
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CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl

Marina Abramović - Do Czysta / The Cleaner - wystawa retrospektywna, 
do 11.08.
Wyjątkowa, przekrojowa wystawa poświęcona twórczości Mariny Abra-
mović – działającej od około pięciu dekad wybitnej artystki, ikony per-
formansu i niezwykłej postaci świata sztuki współczesnej. Wystawa 
zorganizowana w CSW w Toruniu jest odsłoną największej w Europie 
retrospektywy Mariny Abramović, zrealizowanej wspólnie z Moderna 
Museet w Sztokholmie, we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej 
Louisiana w Humlebæk i Bundeskunsthalle w Bonn.
Bilety: 25 zł / 20 zł

Odtwarzanie performansów Mariny Abramović, 13-14.04. (sob.-niedz.)
Wystaw się w CSW, 12.04. (piątek), godz. 18.00, do 5.05.
Wernisaż wystawy laureatów konkursu fotograficznego. „Wystaw się 
w CSW” to wydarzenie, które ma na celu stworzenie niezależnym foto-
grafom okazji do zaprezentowania własnej twórczości szerszej publicz-
ności. Zwiedzających zachęcamy do udziału w głosowaniu publiczności. Bilety: 8 zł / 5 zł

godziny otwarcia: wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00, piątek, godz. 10.00-20.00
sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00

Wydarzenia
Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie Mariny Abramović „Do 
czysta”/ „The Cleaner”, 4.04. (czwartek), godz. 17.00
Zbiórka przy recepcji. Wstęp: 25 zł/os., bez zapisów

Oprowadzania weekendowe po wystawie Mariny Abramović „Do 
czysta”/ „The Cleaner”, 13.04. (sobota), godz. 12.00
Zbiórka przy recepcji. Wstęp: 25zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Wydarzenia dla dzieci
Wyprawa w głąb sztuki, 27.04. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty rodzinne „Sztuka patrzenia, czyli o oczach i emocjach arty-
sty”. Dla dzieci w wieku 7–13 lat wraz z opiekunami. Wstęp: 10 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.
torun.pl lub 56 610-97-16

Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 16.30–17.30, grupa II – środy, godz. 16.30–17.30
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–7 lat wraz z opiekunami.
2.04, 3.04. / 9.04, 10.04. / 16.04, 17.04. / 23.04, 24.04.
Wstęp: 80 zł karnet na miesiąc (dziecko + rodzic/opiekun) lub 11 zł/os. na pojedyncze zajęcia 
(w miarę dostępności miejsc). Zapisy oraz szczegółowe informacje: zmysłoteka@csw.torun.pl

Magazyn sztuki 7, 30.04–5.05. (w godzinach otwarcia CSW)
Dzieła sztuki, które na co dzień ukryte są w archiwum Kolekcji CSW, będą wyeksponowane 
w przestrzeni Labsenu. Kontakt z pracami wzbogacony zostanie o mnóstwo działań warsztato-
wych.
Warsztaty dla dzieci wraz z opiekunami. Wstęp 1zł./os, bez zapisów.

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Seniorskie ujęcia. Spotkanie 7., 10.04. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów.
Wstęp: 1zł, zapisy: piotr.wasniewski@csw.torun.pl lub 56 610-97-41

SGALERIE
Spacer po aktualnych wystawach, 11.04. (czwartek) godz. 12.00
Oprowadza: Mateusz Kozieradzki. Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów

Wtorki ze sztuką. Spotkanie 7., 16.04. (wtorek), godz. 12.00
Spotkanie pt. „Sztuka patrzenia”.
Prowadzenie: Łukasz Kędziora. Wstęp: 1zł, zapisy: w recepcji CSW

Kino dla seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych, 17.04. (środa), 
godz. 12.00. Pokaz filmu „Kurier”, reż. Władysław Pasikowski
Prelekcja i dyskusja: dr Radosław Osiński, bilety: 10zł

Komputer krok po kroku
25.04. (czwartek), godz. 12.00 grupa początkująca i 26.04. (piątek), 
godz. 12.00 grupa zaawansowana 
Prowadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp: 1 zł, zapisy (od wtorku do niedzieli): 
biblioteka@csw.torun.pl lub 56 610-97-24

Centrum Literatury
Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 10.04. (środa), godz. 18.15
Spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. Tym 
razem inspiracją do rozmowy będzie książka „Als der Tod zu uns kam”, 
której autorami są Jürg Schubiger i Rotraut Susanne Berner. Wstęp wolny

Dotyk horyzontu – spotkanie autorskie z Januszem Traczykowskim
11.04. (czwartek), godz. 18.00
Promocja najnowszej książki Jtoruńskiego dziennikarza, absolwenta Wy-
działu dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, autora licznych reportaży 
w wielu krajowych i zagranicznych czasopismach, którego ulubionym za-
jęciem są podróże. Prowadzenie: Anna Kompanowska. Wstęp wolny.

Sztuka musi być piękna, artysta musi być piękny – wykład o estetyce 
w sztuce, 12.04. (piątek), godz. 18.00
„Art must be beautiful, artist must be beautiful” to tytuł jednego z per-
formansów Mariny Abramović. Wykład będzie rozważaniem na temat es-
tetyki w sztuce. Czy podstawowe pojęcia estetyki znajdują zastosowanie 
w sztuce współczesnej? Wstęp wolny

Polska na Kozetce. Warsztaty obywatelskiej refleksyjności
13.04. (sobota) godz. 11.00-17.00
Warsztaty są inicjatywą analityków grupowych mającą na celu budowa-
nie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy – podstawy życia społecznego. 
Grupa organizuje coroczne warsztaty obywatelskiej refleksyjności, w któ-
rych mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych środowisk, by zastano-
wić się nad pytaniem: co się dzieje w polskim społeczeństwie?
Organizatorzy: Instytut Analizy Grupowej Rasztów, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Analitycz-
nej. Wstęp wolny, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl  (liczba miejsc ograniczona).

Spacer tematyczny: Ciekawostki bulwarowe i nadwiślańskie, czyli 
spacer od mostu do mostu, 13.04. (sobota), godz. 12.00
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z różnymi historiami związanymi 
z toruńskimi bulwarami i całym terenem nadwiślańskim od czasów naj-
dawniejszych do współczesnych. Zbiórka w recepcji CSW. 
Prowadzenie: Marcin Orłowski. Bilety: 8 zł

Orient Express. Przystanek Sztuka Geometrii
25.04. (czwartek), godz. 17.00 (opis w dziale Inni organizatorzy)

FotoGRAFIA: Niezależna fotografia polska lat 80. XX wieku
26.04. (piątek), godz. 18.00
Porozmawiamy o fotografii niezależnej, powstającej w latach 80. XX w. 
w środowiskach opozycyjnych, działających poza oficjalnym obiegiem. 
Prowadzenie: Jerzy Brukwicki. Wstęp wolny

Historia mody, 30.04. (wtorek), godz. 18.00
Kolejne spotkanie z cyklu na temat historii mody. Wstęp wolny
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90
www.cinema-city.pl

Shazam! premiera: 5.04. fantasy, akcja, USA,2019
reżyseria: David F. Sandberg, występują: Zachary Levi, Mark Strong
Chłopiec otrzymuje moce, dzięki którym staje się dorosłym superbohaterem, wypo-
wiadając jedno magiczne słowo.

 Impostor, premiera: 5.04. horror Irlandia 2019
reżyseria: Lee Cronin , wystepują: Seána Kerslake, James Cosmo, Simone Kirby 
Sarah przeprowadza się z synkiem do domu na wsi. Pewnej nocy Chris znika, a kiedy się 
odnajduje, Sarah zaczyna podejrzewać że chłopiec, który wrócił, może nie być jej synem.

Wilcze echa, premiera: 5.04. dramat, Francja 2019
reżyseria: Abel Lanzac, występują: François Civil, Omar Sy
Załoga Titane – supernowoczesnej łodzi podwodnej z napędem atomowym, wykonuje 
misję wojskową u wybrzeży Syrii. W pewnym momencie doskonale wyszkolony specja-
lista obsługi sonaru melduje niezidentyfikowany dźwięk dobiegający z morskich głę-
bin. Chwilę później ich okręt podwodny zostaje zaatakowany, a dowódcom z trudem 
udaje się uratować załogę od śmierci. Gdy wszyscy bezpiecznie docierają do portu, 
okazuje się, że świat znajduje się na krawędzi wojny nuklearnej.

Manu. Bądź sobą! premiera: 5.04. animacja, familijny, przygodowy 
Niemcy 2019
reżyseria: Christian Haas, Andrea Block, występują: Adam Zdrójkowski, Czesław Mozil
Manu dorasta w kochającej rodzinie, wierząc, że jest mewą. Jednak w trakcie pierwszej 
lekcji latania okazuje się, że należy do zupełnie innego gatunku skrzydlatych. Odrzu-
cony przez swoje dotychczasowe stado, opuszcza rodzinne gniazdo w poszukiwaniu 
prawdziwej tożsamości.

Przypływ wiary, premiera: 12.04. dramat, USA 2019 
reżyseria: Roxann Dawson, występują: Chrissy Metz, Josh Lucas
Nieprawdopodobna, lecz prawdziwa historia matczynej miłości, która pokonała nie-
wyobrażalne przeszkody. Gdy adoptowany syn Joyce Smith, John, wpada do lodowatej 
wody na zamarzniętym jeziorze w Missouri, wszystko wydaje się stracone. John leży 
bez życia w szpitalu, ale Joyce nie poddaje się. Jej niezachwiana wiara porywa wszyst-
kich dookoła do modlitwy za uzdrowienie Johna, mimo iż nauka jest bezsilna, a lekarze 
nie dają mu żadnych szans.

Ocalić i zginąć, premiera: 12.04. dramat, Francja 2018
reżyseria: Frédéric Tellier, występują: Pierre Niney, Anaïs Demoustier
Franck jest jednym z najlepszych strażaków w Paryżu. Ma piękną żonę, spodziewają 
się bliźniąt, są szczęśliwi. Podczas jednej z interwencji gaszenia pożaru Franck z po-
święceniem ratuje swoich kolegów, a sam wpada w pułapkę ognia. Kiedy budzi się 
w centrum leczenia oparzeń, uświadamia sobie, że jego twarz rozpłynęła się w płomie-
niach, a jego ciało już nigdy nie będzie takie samo.

Wywiad z Bogiem, premiera: 19.04. dramat, USA 2019
reżyseria: Perry Lang, występują: David Strathairn, Brenton Thwaites
Po powrocie do domu z wojny w Afganistanie, dziennikarz Paul Asher stara się pora-
dzić sobie z następstwami swoich doświadczeń, nieudanego małżeństwa i jego umie-
rającej wiary. Nie wiedząc, do kogo się zwrócić, zanurza się głęboko w coś, co może 
okazać się historią jego życia - wywiadzie z tajemniczym mężczyzną, który twierdzi, 
że jest Bogiem.

Avengers: Koniec gry, premiera: 25.04. akcja, sci-fi, USA 2019
reżyseria: Anthony Russo, występują: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth
Po wymazaniu połowy życia we Wszechświecie przez Thanosa, Avengersi starają się 
zrobić wszystko co konieczne, aby pokonać szalonego tytana.

Vox Lux, premiera: 26.04. dramat, musical USA 2018
reżyseria: Brady Corbet, występują: Natalie Portman, Jude Law
Vox Lux opowiada historię Celeste (w tej roli Natalie Portman) – amerykańskiej gwiaz-
dy muzyki pop, która jako nastolatka była świadkiem strzelaniny w szkole.
 
(Repertuar Kina Centrum w dziale Galerie – CSW, 
Kina Niebieski Kocyk w dziale Centra Kultury – Od Nowa)
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PLANETARIUM
ul. Franciszkańska 15/21, tel. 56 622-60-66
www.planetarium.torun.pl

Poza horyzontem - nowy seans
Niedawno, zaledwie w odległości kilku lat, były sobie gwiazdy. Brzmi trochę 
dziwnie, ale nie dla astronomów. Gdy nocą patrzymy w niebo na gwiazdy nie 
widzimy Wszechświata, lecz tak naprawdę obserwujemy upływający czas. 
Odbieramy echa przeszłości, obraz minionego Kosmosu. Ale czy możemy zo-
baczyć więcej? Czy jesteśmy w stanie zajrzeć poza horyzont, jaki wyznacza 
nam kopuła nieba, by zrozumieć takie pojęcia, jak czas i przestrzeń?
Mój kumpel Niko (familijny)
Przygody młodego Mikołaja Kopernika z okresu jego dzieciństwa i młodości i w Toruniu. To zadziorny 
rozrabiaka z bystrym spojrzeniem. Już od pierwszej minuty spotkania z nim można śmiało orzec, że wy-
gląda na takiego, który dokona przewrotu w Kosmosie! Jak zatem prezentuje się młody Mikołaj i skąd 
to imię w tytule? Czy urodził się w Domu Towarowym? Jak radził sobie w szkole, czy był grzecznym 
uczniem, a może zasypiał na lekcjach? Gdzie lubił spędzać czas i dlaczego zafascynował się astrono-
mią? Spójrzmy wraz z nim na nocne niebo i tysiące gwiazd...

Pozostałe seanse: dla dzieci „Cudowna podróż”, „Mój kumpel Niko” a także popularnonaukowe „Ma-
krokosmos”, „Meteoplanet”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia”, „Ziemia – planeta Kopernika”

Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15; w soboty: 11.30, 
12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45; w niedziele: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30.
Bilety: grupowy szkolny 10 zł, ulgowy 12 zł; normalny 14 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 17 zł / 19 zł
w weekendy i święta dla wszystkich widzów bilet ulgowy

multimedialna wystawa interaktywna Baza MARS#17
Interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie odwiedzający niczym człon-
kowie załogi będą mieli do wykonania określone czynności, niezbędne do tego, by przeżyć poza Zie-
mią i wykonać powierzone im zadania. Ich misją będzie nie tylko monitorowanie stanu Bazy, ale także 
usuwanie drobnych awarii, badanie próbek gruntu „Czerwonej Planety” czy właściwe gospodarowanie 
energią. Baza MARS#17 to nowoczesna i multimedialna przestrzeń, która nie tylko uczy, inspiruje, 
rozwija umiejętności i pobudza kreatywność, ale też zapewnia dobrą zabawę!

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie 
biletowej; w soboty o godz. 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele o godz. 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30.
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio 
oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób będzie można 
obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktyw-
ne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, płyty litosfe-
ryczne i trzęsienia Ziemi, efekt Coriolisa, cyklon, lepkość cieczy, spłaszczenie planet, zorze polarne, 
a także start rakiety, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał 
i minerałów. W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak na 
przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, bę-
dący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie 
biletowej; w soboty o godz. 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30; w niedziele o godz. 11.15, 13.00, 
14.30, 16.00.
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 8 zł; normalny 10 zł
w weekendy i święta dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

Uwaga! 19-21.04. przerwa świąteczna. Od 9.04. seanse wyświetlane co godzinę. Szczegóły na www 

PLANETARIUM

26

Niepublikowane wcześniej dzieła malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, fo-
tografii i innych mediów sztuki oraz prace konserwatorów w postaci foto 
dokumentacji uczestniczą w konkursie. Niezależne, zewnętrzne Jury An-
nale ZPAP-Toruń dokonuje oceny poszczególnych prac oraz przyznaje na-
grody i wyróżnienia. Wyniki konkursu będą ogłoszone podczas wernisażu.
Wstęp wolny. Galeria czynna codziennie w godz. 11.00-16.00. Wejście przez Muzeum Zabawek, 
ul. Ducha Św. 10

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
Rynek Nowomiejski 17, tel. 56 622-75-34
www.galeriadziecka.com

Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych Klubu „Pastel” 
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, do 2.04.
Prace uczniów Painting of Children at Uttara Annex of Alliance 
Francaise de Dhaka (Bangladesz), 5.04.-7.05.
Barwna wystawa prac dzieci pochodzących z Painting of Children at Uttara 
Annex of Alliance Francaise de Dhaka z Bangladeszu. Jest to prężenie dzia-
łająca palcówka, która wielokrotnie brała udział w międzynarodowych kon-
kursach organizowanych przez Galerię. W soczyście kolorowych, dziecię-
cych pracach dominują przedstawienia natury i scen z życia codziennego.

Galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00

Filia na ul. Kościuszki 41/47
Zawodowcy i hobbyści – czyli malarskie, rysunkowe i graficzne 
opowieści o pracy, 3-30.04.
Tematem prezentowanych na wystawie prac malarskich, rysunków i gra-
fik jest praca, hobby, człowiek w ruchu, wykonujący czynności związane 
ze swoją pracą, zainteresowaniami. Staje się to pretekstem do ukazania 
postaci ludzkiej w różnych ujęciach. Wśród realizacji znalazły się liczne 
portrety. Na wystawie znalazły się też realizacje ukazujące pracę wyko-
nywaną zespołowo. Na wystawie nie zabrakło również prac, których bo-
haterami są artyści, adepci sztuki.

Filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

GALERIA FORUM
Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. Gagarina 30/34 

Zygmunt Droński, do 7.04.
Wystawa poplenerowa - Wiśniowa pachnąca malarstwem 2018
XI Międzynarodowy Plener Malarski w Wiśniowej nad Wisłokiem
10.04 (środa), godz. 13.00, do 5.05.
Uczestnicy: Jacek Balicki, Tomasz Baran, Stanisław Białogłowicz, Ewa Bińczyk, Barbara Bokota-
-Tomala, Małgorzata Borek, Tadeusz Boruta, Katarzyna Cwynar, Magdalena Cywicka, Jerzy Dmi-
truk, Iwona Duracz-Gil, Agnieszka Gaweł-Pasek, Łukasz Gil, Andrzej Korzec, Stanisław Koziarz, 
Dorota Magryś, Marlena Makiel-Hędrzak, Antoni Nikiel, Marek Olszyński, Zuzanna Opielowska-
-Nowak, Mikołaj Pazizin, Wiesław Plezia, Tomasz Potuczko, Mirosława Rochecka, Kazimierz Ro-
checki, Tomasz Rut, Edward Syty, Drahomir Stastny, Jerzy Tomala, Alicja Wieczorek, Grzegorz 
Wnęk.

Plener miał miejsce w 5-15 lipca 2018 r. Po raz pierwszy rezydował w Po-
wiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, czyli w odremonto-
wanych dawnych zabudowaniach gospodarczych Mycielskich. Wśród 
sędziwych dębów wiśniowskiego parku, w tym osławionego Józefa,  

tajemniczej alei grabowej, kaplicy grobowej, pałacu, oficyny, urokliwych 
okolic - powstały dzieła pełne zadumy, filozoficznych zamyśleń, różnych 
artystycznych wizji i skojarzeń. Andrzej Szypuła

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI UMK - U TEOLOGÓW 
Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37, Toruń 

Malarstwo Małgorzaty Dawidiuk - Ikona – światło, do 10.04.
Małgorzata Dawidiuk, ur. w 1967 r. w Wisznicach na Podlasiu. Ukończy-
ła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studiowała na 
ASP w Petersburgu, na Wydziale Malarstwa i Konserwacji – specjalizacja 
ikona. Obecnie prowadzi pracownię konserwatorsko-artystyczną „IKOS”. 
Jest twórcą wielu dzieł sakralnych: ikon, ikonostasów, polichromii. 

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00

GALERIA ZAKŁADU GRAFIKI WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH 
UMK, ul. Sienkiewicza 30/32

Katedra Grafiki Artystycznej ASP w Gdańsku, do 16.04.
Przegląd prac wykładowców, doktorantów i studentów.
Galeria czynna w godz. 9.00-15.00

GALERIA OMEGA im. Marka Hoffmanna
ul. Przedzamcze 12/4
tel. 693 922 371, www.omega.civitaschristiana-torun.pl

Krajobraz. Dwie formy zapisu. Malarstwo, a fotografia, do 5.04.
Spotkanie – wystawa zbiorowa 2019, 11.04. (czw.), godz. 18.00, do 5.05.
Prace malarzy z Kujaw i Pomorza. Pomysł wystawy zbiorowej jest realizo-
wany od kilku lat. Biorą w nim udział zarówno doświadczeni mistrzowie 
pędzla, zaprzyjaźnieni z Galerią Omega im. Marka Hoffmanna, jak i mło-
dzi artyści mający okazję przedstawić swój talent szerszej publiczności.

Wstęp wolny. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00, domofon nr 6

GALERIA RUSZ
Billboard przy Szosie Chełmińskiej i Bulwarze Sztuki 
przy CSW, tel. 604-967-852, www.galeriarusz.art.pl

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 16 lat zaj-
muje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzystuje 
bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

GALERIA AUTORSKA WOJCIECHA KOZIOŁA I JOANNY 
DĄBKIEWICZ-LUŚCIŃSKIEJ MALARSTWO I WITRAŻ
ul. Rabiańska 24, tel. 507-195-703, 728-865-758

W galerii znajdują się obrazy, witraże współczesnych twórców oraz unikatowa sztuka użytkowa.
Cyklicznie odbywają się wystawy artystów z różnych zakątków Europy.

(Repertuar Galerii Muz i Fotogalerii w dziale Domy Kultury, Galerii 011, Dworzec Zachodni i Galerii 
Artus w dziale Centra Kultury)



29

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY 
TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska8, kasa biletowa ul. Kopernika 4
tel. 56 678-75-18 lub 512-982-813
www.teatrmuzyczny.torun.pl

Pan Kleks. Powrót
7.04. (niedziela), godz. 12.00
8-9.04. (poniedziałek-wtorek), godz. 9.00 i 12.00
Bilety: 40 zł, 27 zł szkolny, do odbioru w biurze przy ul. Kopernika 4
Miejsce: CKK Jordanki

IKLUBY

LIZARD KING TORUŃ
ul. Kopernika 3, tel. 56 621-02-34 
www.lizardking-torun.pl

Krzysztof Iwaneczko, 3.04. (środa), godz. 20.00
Bilety: 39 zł – przedsprzedaż: eventim, 49 zł – w dniu koncertu przy wejściu od godz. 18.00

Guzior + Szpaku, 4.04. (czwartek), godz. 20.00 Koncert wyprzedany

Tribute to Coldplay - Coldplay Night, 7.04. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł - Bar Klubu, Sklep Pamiątki Ratusz, biletyna.pl, Copernicana, 40 zł - w dniu koncertu, od 
godz. 18.00

Bibobit, 11.04. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 40 zł do nabycia: biletyna, Bar Klubu, 50 zł w dniu koncertu

Kwiat Jabłoni, 14.04. (niedziela), godz. 20.00
Bilety: 45 zł do nabycia: goout, w dniu koncertu przy wejściu od godz. 19.00 

Łona & Webber, 25.04. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 45 zł do nabycia: ticketos, 65 zł w dniu koncertu

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters: Mariusz Łaniewski - Po co jechać do Afryki?
5.04. (piątek), godz. 19.00
Organizatorzy: Fundacja VERDA i Hanza Cafe. Wstęp wolny

GALERIA I KAWIARNIA TEATRALNA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1, tel. 512-221-900
www.facebook.com/wejsciowka/

Wystawa fotografii Stanisława Wiktora – Niehistorie
Spotkanie z prokuratorem Krzysztofem Parchimowiczem 
2.04. (wtorek), godz 18.00-20.00 Wstęp wolny

Fotograficzne Pogaduchy, 4.04. (czwartek), godz. 18.00
Temat: sztuka. Prowadzenie Wojtek Szabelski. Wstęp wolny

Kabaret Loża Kopernika, 5, 12.04. (piątki), godz. 21.00
Bilety i informacje BOW i kasa Teatru

Milonga, czyli wieczór w tangiem
6, 27.04. (soboty), godz. 20.30-24.00 Wstęp: 10 zł

Koncert Marzeny Nowakowskiej 
13.04. (sobota), godz. 17.00 Rezerwacja i informacje na miejscu

Potańcówka swingowa, 13.04. (sobota), godz. 20.30
Wstęp wolny

Tangowe afterparty, 14.04. (niedziela), godz. 15.00-19.00
Wstęp: 10 zł

Toruńskie Śpiewanki Turystyczne, 25.04. (czwartek), godz. 19.00
Wieczór ze śpiewem przy gitarach. Wstęp wolny

Teatr i Rodzina, 27.04. (sobota), godz 19.00-20.30
Bezpłatne zajęcia dla dzieci podczas pobytu rodziców na spektaklu 
„Dziadek do orzechów”
Informacje i rezerwacje w BOW i kasie Teatru

TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – CKK „Jordanki”
al. Solidarności 1-3, tel. 56 622-88-05
www.tos.art.pl

Wielka symfonika i literatura, 5.04. (piątek), godz. 19.00
W programie: L. van Beethoven – Muzyka do dramatu Egmont op. 
40 wg. Göthego, G. Verdi - La Traviata - Preludium do I aktu oraz 
Aria Wioletty z I aktu: Ah, fors’ è lui, Sempre libera, S. Prokofiew 
– Romeo i Julia wg. Szekspira (fragmenty z I i II Suity)
Wystąpią: Halina Dubitskaya – sopran, Toruńska Orkiestra Sym-
foniczna, Mariusz Smolij – dyrygent
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Odwieczne Pieśni, 12.04. (piątek), godz. 19.00
W programie: L. van Beethoven - Uwertura Leonora III (w ramach 
cyklu Beethoven 20/20), C. Saint-Saëns - I Koncert wiolonczelo-
wy a-moll op. 33, Z. Noskowski - Uwertura Morskie Oko, M. Kar-
łowicz – Poemat symfoniczny Odwieczne Pieśni
Wystąpią: Karol Wroniszewski – wiolonczela, Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna, Jerzy Salwarowski – dyrygent
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Od klasyki do nowego świata, 26.04. (środa), godz. 19.00
W programie: L. van Beethoven - Uwertura Leonora II (w ramach 
cyklu Beethoven 20/20), C. M. Weber - I Koncert klarnetowy  
f-moll op. 73, A. C. Gomes - Fosca Overture, C. Guerra-Peixe – 
Mourão, A. Piazzolla – Oblivion (solo klarnet), O. L. Fernández 
– Batuque, H. Villa-Lobos - O Trenzinho do Caipira from Bachia-
nas Brasileiras No. 2, A. Ginastera - Estancia: Four Dances op.8a,  
A. C. Jobim - Girl from Ipanema
Wystąpią: Mateusz Szwankowski – klarnet, Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna, Linus Lerner - dyrygent (Brazylia/USA)
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Bilety w Kasie CKK Jordanki od wtorku do soboty w godz. 13.00-19.00 oraz na stronie 
www.tos.art.pl

TOS
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97, www.teatr.torun.pl

Duża Scena
Wróg się rodzi
2.04. (wtorek), godz. 11.00, 18.00
3.04. (środa), godz. 18.00
5-7.04. (piątek-niedziela), godz. 18.00
10.04. (środa), godz. 18.00
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł

Dziadek do orzechów. Nowe historie 
25-27.04. (czwartek-sobota), godz. 19.00
26.04. spektakl z audiodeskrypcją
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Foyer II piętra 
Józef i Maria
4.04. (czwartek), godz. 19.00
13.04. (sobota), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Scena na Zapleczu
#ciemność
4.04. (czwartek), godz. 19.00
5.04. (piątek), godz. 11.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Reykjavik’74
11-12.04. (czwartek-piątek), godz. 19.00
14.04. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Mazagan. Miasto
13.04. (sobota), godz. 17.00 i 19.00 – premiera, Klubokawiarnia PERS, 
ul Mostowa 6
14.04. (niedziela), godz. 19.00
16-17.04. (wtorek-środa), godz. 19.00 
Scena alternatywna (więcej informacji w BOW i na www). „Mazagan. 
Miasto” w reż. Judyty Berłowskiej to spektakl wędrowny, który moż-
na zaprosić do swojego domu, instytucji, hotelu, klubu, restauracji…  
Napisz na adres: mazagan@teatr.torun.pl. Otrzymasz pakiet informacji 
ze wszystkimi szczegółami oraz ankietę do wypełnienia.

Imprezy:
Loża Kopernika – kabaret literacki aktorów Teatru im. Wilama Horzycy
12, 26.04. (piątki), godz. 21.00
Miejsce: Wejściówka. Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł

Premiera studencka z debatą, 10.04. (środa), godz. 18.00 
Premiera studencka spektaklu „Wróg się rodzi” w reż. Anety Groszyń-
skiej, po której odbędzie się debata „Po co nam wróg?”. Kim są nasi 
wrogowie? Dlaczego ustanawianie wroga pomaga nam w tworzeniu wła-
snej tożsamości? Co daje nam syndrom oblężonej twierdzy? I dlaczego 
narracja o wrogu potrafi uwodzić? 

TEATRY
Po okazaniu ważnej legitymacji studenci mogą kupić bilety w promocyjnej cenie 15 zł. Debata 
w foyer I piętra. 

Teatralna Akademia Seniora: „To słowo na „k” - Kiedy teatr potrzebuje 
wulgaryzmów? 15.04. (poniedziałek), godz. 14.00-16.00
Podczas warsztatów porozmawiamy o roli wylgaryzmów w konstruowaniu 
tekstu scenicznego i budowaniu postaci. Wulgaryzmy będą dla nas także 
punktem wyjścia do twórczych działań na temat języka, przemian, jakie 
się w nim dokonują oraz jego roli w kształtowaniu naszego świata.
Zajęcia rozpoczną się od 30-min. warsztatów ruchowych. 
Bilety: 5 zł. Więcej informacji: edukacja@teatr.torun.pl, tel. 605-034-199

Demokracje. Warsztaty twórcze dla nauczycielek i nauczycieli
25.04., 16.05., 13.06., godz. 16.30-18.30 
Twórczy proces, w ramach którego pytamy, czym jest dla nas demokracja 
oraz szukamy nowych narzędzi przydatnych w rozmowie z młodzieżą na 
tematy społeczne i polityczne. Przyglądamy się performatywnemu wymia-
rowi demokracji, patrzymy na nią jak na spektakl, który ma swoją struk-
turę, dramaturgię oraz środki sceniczne. Poznajemy narzędzia teatralne, 
które urozmaicą i wzbogacą lekcje w szkole poświęcone tematom takim 
jak: demokracja, społeczeństwo obywatelskie, wybory, wspólnota. Stwo-
rzymy także chór, który wyśpiewa, wyskanduje, wyszepcze nasze refleksje 
i marzenia dotyczące demokracji.
Zapisy: edukacja@teatr.torun.pl. Koszt: 30 zł/ 3 spotkania. Prowadzenie: Katarzyna Peplinska-
-Pietrzak

Edukacja:
Zachęcamy do rezerwowania miejsc i uczestnictwa m.in. w warsztatach do spektakli, zwiedzaniu 
teatru w ramach cyklu „Poznaj teatr”, lekcjach teatralnych oraz warsztatach dla nauczycielek i na-
uczycieli. Szczegółowy program działań oraz formularz zgłoszeniowy na www w zakładce Projekty 
oraz w żółtych książeczkach dostępnych w Teatrze. Więcej informacji: edukacja@teatr.torun.pl

TEATR BAJ POMORSKI
ul. Piernikarska 9, tel. 56 652-20-29, www.bajpomorski.art.pl

Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza?
2-5.04. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 11.30 
6.04. (sobota), godz. 12.00, 14.00
16.04. (wtorek), godz. 10.00, 12.00
17.04. (środa), godz. 9.30, 11.30
18.04. (czwartek), godz. 9.30
23-25.04. (wtorek-czwartek), godz. 9.30, 11.30
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Przytulaki
2.04. (wtorek), godz. 9.30
4-5.04. (czwartek-piątek), godz. 9.30
14.04. (niedziela), godz. 12.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Kłopot 
7.04. (niedziela), godz. 12.00, 15.00 – Toruń za pół ceny
12.04. (piątek), godz. 9.30, 11.30
28.04. (niedziela), godz. 12.00, 14.00 
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Kopciuszek 
9-11.04. (wtorek), godz. 9.30, 12.00 
14.04. (niedziela), godz. 14.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Scena Dla Dorosłych: Brygada Misiek 
26.04. (piątek), godz. 10.00 
27.04. (sobota), godz. 18.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł
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UMK, UMT, TNT
www.festiwal.torun.pl, tel. 56 611-49-32

19. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 24-28.04. (środa-niedziela)
Temat wiodący: Oblicza komunikacji. Udział w imprezie biorą nie tylko 
pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz 
instytucji, którzy prezentują osiągnięcia naukowe lub działania związa-
ne ze sztuką. Uczestnicy poznać mogą miejsca na co dzień niedostęp-
ne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów, a także 
przedstawicieli różnych firm oraz instytucji. W programie ok 130 imprez 
- spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, wystaw, warsz-
tatów i konkursów. 
Centrum Festiwalowe: Dwór Artusa. Wejściówki będą dostępne 17.04 w godz. 16.00-18.00. 
Zapisy na wydarzenia od 12.04.

BIURO TORUŃSKIEGO CENTRUM MIASTA
www.torun.pl

Imieniny prof. Filutka, 1.04. (poniedziałek), godz. 11.00
Spotykamy się przy pomniku psa Filusia. Wiele atrakcji dla najmłod-
szych. W czasie wydarzenia przeprowadzimy zbiórkę suchej karmy, ma-
skotek, zabawek, kocy itp. dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt.
Miejsce: Rynek Staromiejski, Szeroka

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE
www.js-bach.pl

IX Festiwal Cichej Muzyki – Inauguracja: Brat klawesyn i siostra harfa
27.04. (sobota), godz. 17.00
Cykl koncertów muzyki dawnej. Wykonawcy: Harp & Chords Duo. 
Repertuar: C. Ph. E. Bach, J. S. Bach, W. F. Bach, D. Scarlatti, F. Poulenc, 
F. Schubert, W. Croft, S.J. Łopuszyńscy
Harp & Chords Duo to duet harfowo - klawesynowy stworzony przez ro-
dzeństwo – Julię Łopuszyńską, harfistkę i Stanisława Łopuszyńskiego 
– klawesynistę, którzy grając sonaty solowe na harfę z towarzyszeniem 
basso continuo, transkrypcje dzieł kompozytorów neoklasycystycznych 
czy wreszcie wykonując kompozycje przez siebie napisane pokazują na 
scenie kunszt wykonawczy i dojrzałość, a z drugiej strony wprowadzają 
młodzieńczą energię i witalność.
Słowo: Jakub Burzyński. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

34. Koncert Towarzyski: Michał Staśkiewicz in memoriam
17.04. (środa), godz. 18.30 
34.Koncert towarzyski i 12. koncert in memoriam, który Towarzystwo 
dedykuje zmarłym zasłużonym postaciom życia kulturalnego Torunia. 
Przy okazji tych wieczorów wspominane są osoby, które wpisały się 

IINNI ORGANIZATORZY
w historię naszego miasta, dla których niezwykle istotne były sprawy kul-
tury. Wystąpią młodzi wybitni artyści, którzy zagrają utwory od baroku 
do współczesności, bliskie Michałowi Staśkiewiczowi. Wykonawcy: Anna 
Maria Staśkiewicz – skrzypce, Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka, Mar-
cin Zdunik – wiolonczela, Aleksandra Soboń-Wakarecy – fortepian, Moni-
ka Skruszewicz – skrzypce . W programie: J.S. Bach - Chaconne z II Partity 
na skrzypce solo, S. Prokofiew – Sonata f-moll nr 1 op. 80 na skrzypce 
i fortepian, M. Cynk – Kaprysy wg F. Goi na skrzypce solo, R. Maciejewski 
– Trio Smyczkowe „Matinata”, G. Mahler – Kwartet Fortepianowy a-moll, 
J. Zarębski – Kwintet Fortepianowy g-moll op. 34 Allegro
Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny

KSIĘGARNIA KAFKA I SPÓŁKA, ul. Szewska 2

Spotkanie z Jarosławem Markiem Spychałą, autorem książki „Jaskinia. 
Droga rebeliantów”, 2.04. (wtorek), godz. 18.00
Porozmawiamy o tym, jak obraz jaskini Platona wpływa na metafory fi-
lozoficzne i kulturę popularną oraz marketing. Jarosław Marek Spychała 
- filozof, nauczyciel szkolny i akademicki. Autor m.in.: „Jaskinia. Droga 
rebeliantów”, „Herakles, Jezus Chrystus i Lord Vader na rozstajnych dro-
gach”, „Legenda apolińska w życiu i działalności Platona”. 
Prowadzenie: Tomasz Klejna

Zbiory #5: Seryjni poeci w Toruniu. Spotkanie z Kamilą Janiak 
i Michałem Murowanieckim, 11.04. (czwartek), godz. 18.00
Prowadzenie: Michał Pranke

Światura – Klasyka literatury. Spotkanie #3, 14.04. (niedz.), godz. 12.00
Okoń w sieci i jego dyskusyjny klub książki. Omawiany tytuł: „Portret 
Doriana Graya” Oscara Wilde’a.
Weekend Księgarń Kameralnych, 25-28.04. (czwartek-niedziela)
Zbiory #6: Spotkanie z Jakubem Michalczenią, 25.04. (czw.), godz. 18.00
Spotkanie promujące książkę „Gigusie”. Jakub Michalczenia - rocznik 
1986. Obecnie związany z Olsztynem. Nagrodzony w konkursie Olsztyń-
ski Debiut 2016. W 2016 r. ukazała się jego pierwsza książka „Korszako-
wo”, zbiór tekstów napisanych w latach 2005-2006. 
Prowadzenie: Szymon Szwarc

Barwy kosmosu - prelekcja i prezentacja wizualna astronoma 
Sebastiana Soberskiego, 27.04. (sobota), godz. 12.00 
W książkach o kosmosie można znaleźć całe mnóstwo ilustracji, ale sam 
wszechświat również jest pełen barw. O tym, jaka jest jego kolorystyka, 
opowie i zaprezentuje astronom Sebastian Soberski – kierownik Plane-
tarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Gru-
dziądzu oraz radioobserwator w Katedrze Radioastronomii przy Centrum 
Astronomii UMK. . Spotkanie dla młodszych odbiorców.
Kosmiczna niedziela z Mikołajem Kopernikiem 
28.04. (niedziela), godz. 12.00
Spotkanie na podstawie fragmentów książki Katarzyny i Pawła Ziemnickich 
„Droga do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku”. Przeczytamy dzie-
ciom fragmenty książki, zaprezentujemy inne tytuły dotyczące kosmosu.

URZĄD MIASTA TORUNIA, MELORADIO
www.torunzapolceny.pl

Toruń za pół ceny, 5-7.04. (piątek-niedziela)
Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy hotele, restauracje, kawiar-
nie, kluby, instytucje kultury oraz sportowe, sklepy, które obniżą ceny  
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poszczególnych produktów i usług o 50%. Oferty nie muszą obejmo-
wać całego asortymentu, warunkiem jest jednak obniżenie cen stan-
dardowych wybranych dań lub usług o 50%. Miejsca, które wezmą 
udział w akcji zostaną oznaczone specjalnymi plakatami.

URBITOR SP. Z O.O., www.centrumtargowepark.pl

9. Festiwal Smaków, 13-14.04. (sobota-niedziela)
Wydarzenie towarzyszy Targom Turystycznym Wypoczynek. Poznamy 
smaki regionów – nowe potrawy i przypomnimy sobie te, które są nam 
znane od najmłodszych lat, w nowej odsłonie. 
Miejsce: Centrum Targowe „Park”, Szosa Bydgoska 3

FUNDACJA NIE-ART

Tak Brzmi Miasto. Inkubator – Akademia w Toruniu
Manager Muzyczny XXI wieku – czyli kto?
15.04. (poniedziałek), godz. 18.00-22.00 (gość: Leszek Biolik)
Warsztaty w ramach toruńskiej odsłony ogólnopolskiego programu 
wsparcia kariery dla obiecujących muzyków, menedżerów i zespołów 
Tematem warsztatów w Toruniu będzie rola managera muzycznego. 
Gościem będzie Leszek Biolik – muzyk i producent. 
Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny – na warsztaty oprócz zakwalifikowanej w ramach przepro-
wadzonej rekrutacji grupy uczestników zapraszamy także wolnych słuchaczy!

PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU ARCHIPELAG

Wiosenny bilans, 5.04. (piątek), godz. 17.30
Warsztat coachingowy, w czasie którego przyjrzymy się, jak wygląda 
nasze zarządzanie energią z perspektywy różnych zadań i ról w życiu. 
Zapisy: info@stowarzyszenie-tartak.pl z dopiskiem: energia. Koszt: 25 zł

Mapa ciała – mapa emocji, 12.04. (piątek), godz. 17.30
Warsztaty... czytania. Będziemy trenować uważność na swoje ciało 
i emocje, zarówno te przyjemne, jak i te niekoniecznie miłe. 
Zapisy: info@stowarzyszenie-tartak.pl z dopiskiem: mapa. Koszt: 25 zł

Archipelag kreatywnie - Dom, 12.04. (piątek), godz. 19.00
Pracujemy w małej grupie nad wybranym tematem z wykorzystaniem 
technik twórczych. Pracujemy z różnymi materiałami - od papieru po 
sznurek, od słowa do myśli, od kartki papieru po przestrzeń. 
Zapisy: info@stowarzyszenie-tartak.pl z dopiskiem: dom. Koszt: 25 zł (w tym materiały warsz-
tatowe i ciepły/zimny napój)

Warsztaty Jestem – wrażliwość wobec siebie
13.04. (sob.), godz. 10.00-17.00, 14.04. (niedz.), godz. 9.00-14.00
Sesja warsztatowa w nurcie komunikacji bez przemocy.
Prowadząca: Elżbieta M. Jurzysta – doktor pedagogiki specjalnej. Koszt: 200 zł.
 Zapisy: info@stowarzyszenie-tartak.pl z dopiskiem: Jestem

Wdzięczność – sesja wyjazdowa, 28.04. (niedziela), godz. 7.00-20.00
W programie praktykowanie wdzięczności przy dźwięku morskich fal 
na Wyspie Sobieszewskiej.
Zapisy: info@stowarzyszenie-tartak.pl z dopiskiem: wdzięczność. 
Koszt: 100 zł (w tym koszt transportu i ubezpieczenia)

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Przystanek sztuka geometrii, 25.04. (czw.), godz. 17.00
Geometryzacja w architekturze i sztuce narodów muzułmańskich - prof. 
Mirosław Majewski. Architektura starożytnych Greków, jak i późniejsza 

bizantyjska, oraz ta jeszcze późniejsza – średniowieczna, bardzo mocno 
wykorzystywały geometrię w kompozycji zarówno planów budynków, jak 
i ich pionowej struktury. Wśród narodów muzułmańskich geometryzacja 
sztuki poszła znacznie dalej, niż to widzimy w sztuce zachodniej. W kilku 
przypadkach obecne odkrycia w matematyce były znane wcześniej i wyko-
rzystywane przez artystów i rzemieślników tzw. muzułmańskiego średnio-
wiecza. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda struktura 
geometryczna wybranych obiektów architektury Azji Centralnej, jak geo-
metria jest wykorzystywana w sztuce oraz w piśmie arabskim.
Mirosław L. Majewski – matematyk i informatyk, autor poszukujący związ-
ków geometrii ze sztuką i architekturą. Jest absolwentem UMK.
Miejsce: CSW. Wstęp wolny

4ES NON PROFIT SP. Z O.O.
ul. Św. Katarzyny 4a/2, tel. 600-764-495

Aktywność - mój sposób na życie: Spotkania rękodzielnicze 
– wielkanocne jajo, 16-17.04. (wtorek-środa)
Kolejne spotkania w maju i czerwcu. Program przeznaczony dla mieszkańców Torunia powyżej 65 
lat. Poza spotkaniami rękodzielniczymi oferujemy też wycieczki kulturalne na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, warsztaty treningu osobistego oraz wsparcie animatora.

RESTAURACJA G132, ul. Grudziądzka 132

Łukasz Pietrzak - Fotografia ślubna w szerokim kadrze, do 30.04.
Nietuzinkowe zdjęcia ślubne, operujące szerokim kadrem. Łukasz Pie-
trzak - torunianin, fotografią zajmuje się zawodowo od ponad dekady, 
specjalizując się w fotografii ślubnej i komercyjnej.  Wstęp wolny

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie, 1, 8, 15, 29.04. (pon.), godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar tańców polskich i szwedz-
kich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków zarówno doświadczonych, jak i początkujących 
w wygrywaniu melodii tanecznych. Bardzo mile widziani na sesji są również i tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

N-obrotowe zajęcia taneczne, 3, 10, 17, 24.04. (środy), godz. 19.00
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne zabawy taneczne. 
W programie każdego spotkania podstawy taneczne oraz wybrane składniki zaawansowane kilku 
tańców tradycyjnych. Na taneczny repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandynawii), ma-
zurkowych oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania pozwalają postawić pierw-
sze taneczne kroki osobom początkującym oraz praktykować i poznawać detale kolejnych tańców 
tradycyjnych tancerzom na poziomie zaawansowanym.
Zajęcia płatne. Miejsce: ul. Długa 25

FORT IV, ul. Chrobrego 86, tel. 56 655-82-36
www.fort.torun.pl

Dyżury przewodnickie w Forcie IV: piątki i soboty, godz. 20.00. Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Parking bezpłatny na terenie Fortu IV.
Na miejscu można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).
Bilety:
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: ulgowy 5 zł (uczniowie, studenci, eme-
ryci), normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób): ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata 
za przewodnika, normalny 7 zł + opłata za przewodnika; opiekunowie, piloci gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - gratis
Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem
dla grupy do 10 osób 43 zł + koszt pochodni, dla grupy do 45 osób 74 zł + koszt pochodni
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4
1.04. (poniedziałek)

  godz. 11.00  Imieniny prof. Filutka,  Rynek Staromiejski, Szeroka
  godz. 18.00  Podgórz sprzed lat. Piaski – Podgórz: relacje wzajemne,  Książnica 
Kopernikańska, Filia nr 4, ul. Poznańska 

   Kiermasz taniej książki, do 5.04.,  Książnica, Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury

2.04. (wtorek)
  godz. 8.15  Bieganie z aparatem – jestem na TAK,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 11.30  Polska książka obrazkowa oczami młodego czytelnika, do 30.04., 
 Książnica, Filia nr 1, ul. Jęczmienna, godz. 12.00 Biblioteka Pedagogiczna
  godz. 17.00  Wieczór bibliofilski - Zefiryn Jędrzyński (1930-2019) we wspomnie-
niach Przyjaciół,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Spotkanie z Jarosławem Markiem Spychałą, autorem książki  
„Jaskinia. Droga rebeliantów”,  Księgarnia Kafka I Spółka
  godz. 18.30  Toruńskie Vademecum Kulturalne,  Dwór Artusa
   Autostrada dźwięku – udostępnienie wystawy,  CN Młyn Wiedzy

3.04. (środa)
  godz. 13.30  Harry hrabia Kessler, wystawa do 5.05.,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 16.30  Ogródnik – Mój własny ogród,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Tato, a po co? Tato, a dlaczego? Ważne pytania małych odkrywców, 
 Książnica Kopernikańska, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 17.30  Wieczory rękodzieła , także 17.04.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Medyczna Środa,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.00  Spotkanie filozoficzne: przedpremierowy pokaz filmu „Schyłek 
dnia”,  CSW
  godz. 19.00  Grupa Teraz – spektakl improwizowany,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Świat Od Nowa,  Od Nowa
  godz. 20.00  Krzysztof Iwaneczko,  Lizard King Toruń
   Zawodowcy i hobbyści – czyli malarskie, rysunkowe i graficzne opowieści o pra-
cy, do 30.04.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki

4.04. (czwartek)
   godz.10.30-12.00  Finał Tanecznych Spotkań Integracyjnych,  MDK
  godz. 17.00  Oprowadzanie wystawie Mariny Abramović,  CSW
   godz. 17.00  Spotkanie autorskie: Monika Wiśniewska - Polska dziewczyna 
w pogoni za angielskim snem,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 16, ul. Raszei
   godz. 17.30  Spotkanie autorskie: Marta Lewandowska i Rafał Mróz,  Książnica 
Kopernikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna
   godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka 
   godz. 18.00  Wizerunek Umęczonego Chrystusa w mistyce i sztuce średniowie-
cza,  Muzeum Diecezjalne
   godz. 20.00  Guzior + Szpaku,  Lizard King Toruń

5.04. (piątek)
  godz. 10.00  Eliminacje rejonowe 64. Konkursu Recytatorskiego,  WOAK
  godz. 17.00  Kobiece inspiracje,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 17.30, 20.15  Kabaret Moralnego Niepokoju,  Aula UMK
  godz. 18.00  Re_trans_misja, do 30.04.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Tajlandia i inne kraje dalekiego wschodu,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Premiera Teatru R.Bezimienni „Hiperwentylacja”,  MDK
  godz. 19.00  Wielka symfonika i literatura,  koncert TOS, Jordanki

KWIECIEŃ 2019
DZIEŃ PO DNIU

z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza pruskiego dla grupy do 45 
osób – 123 zł + koszt pochodni. Zwiedzanie z duchami dla grupy do 30 osób (dorośli) lub 
grupy do 45 osób (dzieci i młodzież) – 550 zł. Zwiedzanie w języku obcym - koszt podwój-
ny: grupy do 10 osób – 86 zł, z przewodnikiem – 148 zł, z przewodnikiem w mundurze 
-246 zł. Do kosztu przewodnika doliczany jest koszt biletów wstępu (dla grup, które nie 
nocują w Forcie IV)

Wydarzenia:
Toruń za Pół Ceny, 5-7.04. (piątek-niedziela)
•  godz. 15.00 zwiedzanie w formie podchodów dla rodzin z dziećmi zakończone ogni-

skiem (sobota i niedziela). Cena: 12 zł
•  godz. 18.00 dyżur przewodnicki za pół ceny! (piątek, sobota, niedziela). Cena: 4 zł
•  godz. 21.00 Zwiedzanie „z duchami” 
W pełni sfabularyzowana trasa zwiedzania z efektami specjalnymi, grupa wciela się 
w oddział rekrutów przechodzących szkolenie w Forcie IV. Poddana musztrze, ćwicze-
niom poligonowym w huku dział zostanie przeprowadzona przez forteczne podziemia. 
Pozna przy tym tajemnice skrywane przez forteczne mury. (sobota). Cena: 12 zł
Rezerwacje: tel. 56 655-82-36 lub biuro@fort.torun.pl

Wielkanoc w Forcie
Specjalny zestaw atrakcji, wśród których zwiedzanie Fortu z przwodnikiem, zwiedzanie 
Starego Miasta, zwiedzanie z podchodami zakończone ogniskiem, warsztaty wypieku 
pierników oraz piknik na fortecznym dziedzińcu. 
Więcej informacji na www. Rezerwacje: tel. 56 655-82-36 lub biuro@fort.torun.pl

FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO
www.cotango.pl, tel. 604-219-184 

Zapraszamy do tanga
Lekcje otwarte, warsztaty, kursy, to spotkania z tangiem dla tych, którzy marzą o tangu, 
których tango zafascynowało, ale także tych, którzy się nie zetknęli z tangiem i będzie 
to ich pierwsze spotkanie. Zgłoszenia poprzez stronę www.cotango.pl lub na e-mail: 
kursy@cotango.pl. Zapraszamy do współpracy instytucje, osoby fizyczne oraz placówki 
kultury. Regularne praktyki: czwartki, godz. 19.30-21.30
Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169

DOM LEGEND TORUŃSKICH
ul. Szeroka 35, tel. 56 621-07-14
www.domlegend.pl

Muzeum i teatr w jednym. Autorski scenariusz interaktywnego pokazu pozwoli przenieść 
się w czasie i zasmakować przygód w dawnym Toruniu. Staniecie się bohaterami sześciu 
najsłynniejszych opowieści. Poczujecie losy królów, rycerzy, rzezimieszków, flisaków na 
własnej skórze. Utalentowani bajarze nie tylko zaczarują Was słowem, ale i zaproszą 
do licznych scen, zadań i wyzwań. Edukacja przenika się z zabawą, a emocje i humor 
powodują, że wizyta w Domu Legend na długo zapada w pamięć.

Czynne w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o pełnych godzinach, ostatni 
o 17.00. Zapraszamy grupy liczące od 5 do 50 osób.
Bilety dla dzieci od lat 3: 10 zł, dla dorosłych: 14 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 1 zł, 
dla dorosłych niepełnosprawnych: 10 zł. Pokaz trwa ok. 45 minut.

TORUŃSKA PIERNIKARNIA MISTRZA BOGUMIŁA
ul. Królowej Jadwigi 24
tel. 56 678-18-00, 725-011-050
www.piernikarniatorun.pl

Miejsce, w którym odbywają się warsztaty wyrobu pierników pamiątkowych, w którym 
barwnej historii pierników towarzyszy aromat przypraw korzennych, blask świec i muzy-
ka średniowiecza. W oryginalnych wnętrzach organizujemy również urodzinki pachnące 
piernikami, a dla dorosłych piernikowe biesiady i spotkania integracyjne. 
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  godz. 19.00  Hanza Globtrotters: Mariusz Łaniewski - Po co jechać do Afryki?, 
 Hanza Cafe
  godz. 21.00  Kabaret Loża Kopernika, także 12.04.,  Wejściówka
   Prace uczniów Painting of Children at Uttara Annex of Alliance Francaise de Dha-
ka (Bangladesz), do 7.05.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
   Toruń za pół ceny, do 7.04.,  różne miejsca

6.04. (sobota)
  godz. 10.00-15.00  Otwarty Turniej Szachowy,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 10.00  Poznaj z nami GO, także 20.04.,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 11.00  Kocia Wiosna – Poranek teatralny,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00-14.00  Świąteczne Spotkanie z Grami Planszowymi,  Książnica Ko-
pernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 12.15, 14.00  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA – Teraz Dzie-
ci Mają Głos,  CSW
  godz. 13.00-18.00  17. Toruńska Giełda Winylowa,  Dwór Artusa
  godz. 16.00  HulaSensoryka – warsztaty dla najnajów,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 16.00-18.00  Sobota z jajem,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.30  Instagram jako narzędzie promocji ,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 17.00  55-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń,  Aula UMK 
  godz. 18.00  Grzegorz Turnau - Bedford Tour,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  27. Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra, do 13.04.,  Od Nowa

7.04. (niedziela)
  godz. 10.00-15.00  Kiermasz wielkanocny,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Marcin Daniec,  Aula UMK
  godz. 18.00  Niedziela w Paryżu – koncert piosenek Edith Piaf,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Tribute to Coldplay - Coldplay Night,  Lizard King Toruń
  godz. 20.00  Archiwalne plakaty teatralne z kolekcji Krzysztofa Dydo, do 9.05., 
 Od Nowa

8.04. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Wielka Brytania. Prelekcja Edwarda Świtalskiego,  Ośrodek Czytel-
nictwa Chorych i Niepełnosprawnych

  godz. 11.00-19.00  Kiermasz rękodzieła, także 15.04.,  Książnica Kopernikań-
ska, Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury

  godz. 21.00  Film na Klamrze: Przechowalnia, reż. Marianna Korman,  Od Nowa
   Kiermasz książek, do 13.04.,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego

9.04. (wtorek)
  godz. 14.00  XXIV Miejski Finał Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych,  MDK
  godz. 17.00  Warsztaty „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami”,  MDK
  godz. 15.30  Popołudnie z planszówkami,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.30- 19.30  Brydż dla seniorów,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 16.30  Zwiedzanie Dworu Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Anna Bulla – Dembek – Faktura Koloru, do 26.04.,  Dwór Artusa
  godz. 18.30  Mały Książę,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Świat i okolice. Pianomatyk Bike Tour,  Dwór Artusa
  godz. 21.00  Film na Klamrze: Gdyby ulica Beale umiała mówić,  Od Nowa

10.04. (środa)
  godz. 13.00   Wiśniowa pachnąca malarstwem 2018, do 5.05.,  Galeria Forum
  godz. 15.00  Pejzaż i wyobraźnia - wystawa studentów, do 6.05.,  Od Nowa
  godz. 16.30  Wielkanocne słoiki – warsztaty rodzinne,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00 i 18.00  Książkożercy – cykl spotkań czytelniczych,  WOAK
  godz. 17.00  Dzieła Annale ZPAP – Toruń 2018/19, do 30.04.  Galeria ZPAP

  godz. 18.00  Wróg się rodzi - Premiera studencka z debatą,  Teatr Horzycy
  godz. 18.00  Medyczna Środa,  CN Młyn Wiedzy 
  godz. 18.00  Jesteś stróżem brata twego…,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 19.00  Teatr Amorficzny: Pan świadomości,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 21.00  Jazz na Klamrze: Duet Hati + Wojciech Jachna,  Od Nowa

11.04. (czwartek)
  godz. 10.00  Akademia Kreatywnego Malucha,  Książnica, Filia nr 16,  
ul. Raszei
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 13.00-16.00  Warsztaty artystyczne,  Książnica, Filia nr 6, ul. Lelewela
  godz. 15.30  Kreatywne popołudnie w świetlicy,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Popołudnie z Jackiem Beszczyńskim,  Książnica Kopernikańska, 
Filia nr 16, ul. Raszei

  godz. 17.00  Prostytucja w międzywojennym Toruniu,  Dom Eskenów
  godz. 17.30  Spotkanie poświęcone twórczości literackiej Aliny Merdas RSCJ, 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego

  godz. 18.00  Dotyk horyzontu – spotkanie autorskie z Januszem Traczykow-
skim,  CSW
  godz. 18.00  Spotkanie – wystawa zbiorowa 2019, do 05.05.,  Galeria Omega
  godz. 18.00  II Uniwersytecka Gala Charytatywna,  Aula UMK
  godz. 18.00  Zbiory #5: Seryjni poeci w Toruniu. Spotkanie z Kamilą Janiak 
i Michałem Murowanieckim,  Księgarnia Kafka I Spółka

  godz. 18.30  Jezioro Łabędzie,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Andrzej Piaseczny – Kameralnie,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Bibobit,  Lizard King Toruń

12.04. (piątek)
  godz. 17.00  Kyūdō – japońska sztuka łucznicza, do 2.06.,  Kamienica pod 
Gwiazdą

  godz. 18.00  Wystaw się w CSW, do 5.05.,  CSW
  godz. 18.00  Sztuka musi być piękna, artysta musi być piękny – wykład,  CSW
  godz. 19.00  Bliskie spotkania z człowiekiem: Aleksander Doba,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Odwieczne Pieśni,  koncert TOS, Jordanki
  godz. 19.30  Robert Makłowicz,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego

13.04. (sobota)
  godz. 11.00  Ozdób wielkanocnych moc, warsztaty,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00-17.00  Polska na Kozetce. Warsztaty obywatelskiej refleksyjno-
ści,  CSW
  godz. 12.00  Oprowadzania weekendowe po wystawie Mariny Abramović, 
 CSW

  godz. 12.00  Spacer tematyczny: Ciekawostki bulwarowe i nadwiślańskie, 
 CSW
  godz. 12.00-13.30  Warsztaty wielkanocne,  OPP Dom Harcerza
  godz. 12.00 i 17.00  W poszukiwaniu zająca – warsztaty,  Dwór Artusa
  godz. 17.00  Koncert Marzeny Nowakowskiej,  Wejściówka
  godz. 17.00 i 19.00  Mazagan. Miasto – premiera spektaklu Teatru Horzycy, 
 Klubokawiarnia Pers

  godz. 18.00, godz. 20.00  HBO GO Specials: Pokaz filmu „Leaving Never-
land”,  CSW
  godz. 18.00  Uczta teatralna,  MDK
  godz. 18.00-2.00  Milonga Piernikowa – Wiosna,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Klamra: Voo Voo,  Od Nowa
  godz. 20.30  Potańcówka swingowa,  Wejściówka 
   9. Festiwal Smaków, do 14.04.,  Centrum Targowe „Park”
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  godz. 18.00  Od słowa do słowa narasta rozmowa,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Spotkanie z Jakubem Michalczenią,  Księgarnia Kafka I Spółka
  godz. 18.00  Świętość - wystawa, do 10.06.,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 18.30  Festiwal Nauki i Sztuki: Sztuka w Artusie: Kody Leonarda da Vin-
ci,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Toruńskie Śpiewanki Turystyczne,  Wejściówka
  godz. 20.00  Łona & Webber,  Lizard King Toruń
   X Artystyczne Spotkania Osób Niepełnosprawnych ASON 2019,  MDK
   Weekend Księgarń Kameralnych, do 28.04.,  Księgarnia Kafka I Spółka

26.04. (piątek)
  godz. 18.00  FotoGRAFIA: Niezależna fotografia polska lat 80. XX wieku,  CSW
  godz. 18.00  Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca,  MDK
  godz. 18.30  Spotkanie autorskie: Sylwia Chutnik,  Książnica Kopernikańska, 
ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Koncert zespołu Jazziomals z gośćmi,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Od klasyki do nowego świata,  koncert TOS, Jordanki

27.04. (sobota)
  godz. 10.00 i 13.00  Świnka Peppa - Wielka Niespodzianka, także 28.04., 
 CKK Jordanki

  godz. 10.30-17.30  Festiwal Nauki i Sztuki: Miasto komunikacji - „komunika-
cja” miasta, do 28.04.,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW
  godz. 12.00  Land arty – wyrazy natury,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 12.00  Dzień Wolnej Sztuki,  Galeria Wozownia, Muzeum Okręgowe, 
Muzeum Diecezjalne

  godz. 12.00  Barwy kosmosu - prelekcja i prezentacja wizualna astronoma 
Sebastiana Soberskiego,  Księgarnia Kafka I Spółka
  godz. 14.00  Zapomniane AGD,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  IX Festiwal Cichej Muzyki: Brat klawesyn i siostra harfa,  Ratusz 
Staromiejski
  godz. 18.00  Komturiada II - Potyczki Rycerskie Rodzin,  Zamek Krzyżacki
  godz. 18.00-21.00  Toruński Festiwal Nauki i Sztuki: Klinika kultury,  WOAK
  godz. 19.00  Dzień Białej Flagi,  Od Nowa
  godz. 20.00  Piaf! The Show,  Aula UMK
   Majówka w Muzeum, do 5.05., oddziały Muzeum Okręgowego

28.04. (niedziela)
  godz. 10.00  Rodzinny pchli targ – Flumark,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 10.00-16.00  Niedziela w Muzeum, Rarusz Staromiejski,  Dom Eskenów
  godz. 12.00  Kosmiczna niedziela z Kopernikiem,  Księgarnia Kafka I Spółka 
  godz. 18.00-21.00  Nocleg w Apeninach oraz Nowy Don Kiszot, czyli sto sza-
leństw,  Aula UMK
  godz. 19.00 Quyavy,  CKK Jordanki

29.04. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Prelekcja i warsztaty: Motanki – słowiańskie lalki dobrych ży-
czeń,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych

30.04. (wtorek)
  godz. 18.00  Historia mody,  CSW

14.04. (niedziela)
  godz. 12.00  Światura – Klasyka literatury,  Księgarnia Kafka I Spółka
  godz. 15.00-19.00  Tangowe afterparty,  Wejściówka 
  godz. 18.00  Przygoda z ogrodnikiem,  CKK Jordanki
  godz. 18.00  Lor – Lowlight Tour – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Miecz - technologiczne cacko,  Zamek Krzyżacki
  godz. 20.00  Kwiat Jabłoni,  Lizard King Toruń

15.04. (poniedziałek)
  godz. 14.00-16.00  Teatralna Akademia Seniora,  Teatr Horzycy
  godz. 18.00  Aleksandra Truchel-Treder - Gdzie jestem?, do 30.04.,  Dom 
Muz, ul. Poznańska

  godz. 18.00-22.00  Tak Brzmi Miasto. Inkubator,  Dwór Artusa

16.04. (wtorek)
  godz. 12.00  Wtorki ze sztuką,  CSW
  godz. 17.30  Ab ovo... ( od jajka....),  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Projekt dla…: Japońska szkoła plakatu: specyfika i odrębność – 
wykład Zdzisława Schuberta, Galeria Wozownia

  godz. 18.00  Wystawa pracowni plastycznej Archipelag Twórczości,  MDK
  godz. 19.00  Misia Futrak & Michael Feuerstack,  Dwór Artusa

17.04. (środa)
  godz. 12.00  Kino dla seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych,  CSW
  godz. 16.45  Historia Fotografii: Michał Kokot,  WOAK
  godz. 18.00  Medyczna Środa,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.30  Koncert Michał Staśkiewicz – In Memoriam,  Dwór Artusa

18.04. (czwartek)
  godz. 18.30  DKKF „Szpulka” – Tajemnica Filomeny,  Dwór Artusa
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Malik Montana + Spring Break,  Od Nowa

23.04. (wtorek)
  godz. 19.00  Mate.O/TU – koncert,  Dwór Artusa

24.04. (środa)
  godz. 17.00  Happening z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca,  przed MDK
  godz. 18.00  W Pierwszym Rzędzie: Co kryje Przechowalnia?,  WOAK
  godz. 19.00  Festiwal Nauki i Sztuki: Języki Muzyki Filmowej,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: Kolumbia – od czasów starożytnych  
do czasów dzisiejszych,  Od Nowa 
   Wciągnięte w taniec - wystawa,  OPP Dom Harcerza
   19. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, do 28.04.,  różne miejsca

25.04. (czwartek)
  godz. 12.00-16.00  Warsztaty w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki: Uwaga, 
świeżo malowane – wyzwanie dla malarzy amatorów,  OPP Dom Harcerza

  godz. 12.00  Gdzie nasza chatka…,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Orient Express: Przystanek sztuka geometrii,  CSW
  godz. 18.00  Wojciech Balczewski - Analogowa fotografia w technikach swo-
bodnych, do 23.05.,  Dom Muz, ul. Podmurna


